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Milli korunma kanununda 
Yapılacak değişiklik 

Başvekilin teklifi üzerir:ıe muvakkat, 
bir encü:nende tesbit edilecek 

Yeni Romanlarım~ 
uene J..-,ıponla. -re tenz.UMlt obral;:: verooeğlmlı; 

JCJll romanlanmm yamı 11 n ed{l('('ğiL Ycnl rcma. 
nımı:r; dftnya P,CfAhi;\-'1•11nm "'" gliu•I lıfr t!'!lt'ri ula· 

cıı.ktrr. .J 
'--------~--------------

,...,.--~-- --- .. ~--~ 

Suiistimalden suçlu sanılan iki/ 
mebusun masuniyeti kaldırıldı , 

Ankara, '28 (A.A) - Büyük Millet Bu ~rup de ~ahuz 18ö4 scnemno n~ bu cilt tamamdır. F.ıknt bu.ı. / 
ıneCIL!t bugün Şe.ıımcttin Giln8ltayuı I krıdar dört ciltliktir. 1884 den lıır eski harilcrlc basılmı,tır. ü , 
tc1altğt.ndc toplanllU§tır. Ba§vekll dok- 1908 c kadar yani 24 sene! lt bir çüncü tertip, doğrudan doğnıy 
tor Refik Saydam mllll konınma ka. diiatur yoktu. O vakit çrltan em~ 920 senesinden 941 senesine ka
nununun bazı maddelerlnln deği§tirll· mın ve nizamnameler neşredilme- dar olmak üzere 22 cllttir, bugün 
nıesınc ve bazı maddelcrinfn de kanu. ~miştir. Bi.na.cnnleyh 1927 senesin- basılmış ve ç!kmıştT. Bu 22 cildi 1 1 
ll4 l§Ienmesınc da1r kanun ~lhaSıllm 1 de tessUs etm~ olan mUdevvcnat iki cildi Arap lıarflerile mildevve 
1llUVakJuı.t b!.r enckmendc t.eılkikln.1 mlldüriyeli bundan Ü'J cildini Türk ıınt mUdürülğü tcşckkUI etmeden 
tekıt tet.mış ,-e Adllye, Bntço, Dablli· hnrflerilc basmıştır. Bunlar, bu- basılmı öylece ka.lm!ştrr, 927 de 
Ye, Sıhhat ve tçtımaı muavenet, Mllil-1 gün çıkmı!J ve tevzi edilmiştir. Son teşekkül eden mUdcvvenat mudür
ye, tkUat encUmenlerlnden Uç.er Aza cildin de üzt-.rlntle yeni basılmak lüğü 1-7 inci ve 10 d:ı.n 22 nclyc 

Urilm. barlıl, 1:-0111 •1 1 u' n:tlerlnbı ·' tdab~1ı',) ı lc'hnır I ı;Hl.ık ın t'llndı>n nim ıtır llu hızı~mı .tn • . Hon• ı, 'iddctlı 

hir t:ınl. bliruınlylo ~ctı ıuınııffal\I· ~etlt•r 1,uzanm~hr. l\c~~lı·rimb:, \frlkn. bıırblno f,.tfrnl, cdf'n "'' yanmak111 

&ee;lbııek aureUyle muvakkat bir en- ütere liı.z.ım. gelen çalrema.laro de- kadar olanı cenıan 20 cilt tama- ) · 
~~~~~-~~~~~~~~~i~~~men~~~k~~~---------------------------------------
~ Manıııa mebusu Refik !nccnin düstur, 324 senesind~. 338 Gene- tevzi Wilriıistir. Bimıennleyh Bü- K • • • • b • 

ol n tankl3n gösteriyor. 

CSkl hartıerle yazılllll§ kanun. nıza.m· cine kadar olan zamanı ilılinı cdi- yük MUlct Meclisi hlikfunetlnin tc- omur . ey a n o a meye 
name vo talimatnameler bakkmdald 'ol'. Bu1 1!? cilttir. Bunun 7 dldi 1 fiekkül ettiği günden bUa"ilnc ka • . • · ı 
llUal takriri.ne be§vekll lım\.fında.n ce. e~clce basılrnt§tlr. Ve bu cildi de cinr. bnttıi ge<)ell senenin ikinciteş-
vab vernmiştir. . bizim znmanmuzda basılmr."tır. Yo.. (Devamı Sa. ~ SU. 3 de) 

B&§vekUd~Urki: f tabı.... tutuluyor ~~:?..:.~"1: Amerika ve Fran aya 
~lamak lfı.znn geliyor. Mcmleke- VQl .. lm 
tiınfa'dc te'\mıll knnunlanmızı bir .l j milyon . liralık tütün Müessese ve ·meskenlerde araya toplayan Uç teıtip düstur 
:oal'd:r. Bunun birincisi. 1908 sene. 

sine kadar olan birinci tertiptir. 

Yeni mebus 
namzetlerimiz 

·.1nkara, 2S ( A.A.) - Açık olan 
l tanbul mebusluğunn malb·e vclıfı: 
eti t tk~!i heyeti reisi fsmnil lhkkı 
Aküm o, Deni 1ı ı · uslu un -> • 

TekAlet milsfeşar muıınni Haydar 
Gun\"'er, Tokat mebu<.lugunu ticaret 
'Ckılleti müsteşnn Hnlit Nazmi Keş 
lllir ve lçel mebusluğuna da Uursa 
'&föıi Petık Korali n p:ırti n.ımzctli 
olarak se\ilmi'jl - lir. Sn~ ın ikin.;i 
münkhtr>lere hiltlırir '<' ılaıı ede· 
ı·im. 

G. H. P. Genel baskon llt'kili 
11aıvekil 

Vr. Refik Saydam 

Bul~ar 
BaŞvekiLinin 

bel}anatz 
'-<>-"' ' 

lngilieren in 
Butgarısta

na ihtarı 
Bu~ar başvekili Fil of bugün 

t.ır nutuk söyliye.rek dilnyan·n iki 
~edenberi mücadeleye giriştiği
~·· imd itop yekfin haıp ~'B.pıldı
t;nıı, snycn'n yeni dilnya kurmak
tan ibaret olduğunu, yeni nizamın 
ac&U bir umma dayana~ı, bU
ttın milletlerin birleşeceğini, yeni 
~tiz.aında vazife alan Bulgartstanın 
~ıok kuvvetli olması .icap cttlğ ni 
~Ylem!Gtiı'. B:ıevckil Y8$1.DTIM 
anlardn iktısa.ı:U mrluklami mey· 
<ıana, çı1't1ğmı, Bulgar miUcUn.in 
da.ha bü)iik feaa.lall'Iıklara. ka.r§1 
'hazır bulunınala.r1ni i~ e ctlnlştir. 

Diğer tarafta:n Londrn radyosu
.ıtın bUc..unlt\l 11eır.iyatmda Bulga -
:rfstana lngiltcre ta.rafından bir ih
ts.r ya.pılJ'Ol'itıi'. RaQyo deıru tir ki: 
•- Bulgar krtalartıı'.'ll Subis

tandnki Alman kıt.alarmın yel'lni 
tut.aoaklarmı haber nldık. Böyle 
bir hal vukutmda Rusya. lnglltere, 
.Anıerika J;rulgarlstant kardeşleri 
Yugoslavya alefhlnde lııırbc gir
ını., tcl!kki edeceklerdir. Bulga· 
~tana. §U iki noktayı hn.Urlatl
rı:z: 

1-Almanya bu uıetle Bulgaı
ı'istanı harbe sokm k cliketine 
ithilklU oı 

'• - Almanlru Bul :ırlarla kar
u len Yugoslavlar arasına nifak 
<:olunak istiyor, Bulgarlan kendi 
heeabma janclnrm1\ nlııt"ak ktıllAD· 
n k iatiYo. 

- l&Mytı guef-' -

ih,,.aç etlik t · ki · 
lstanbtıl, 23 (A.A.) Bize VC·· lira kıymetinde 178.244 kilo ve İz- • Norınal ihtiyacından fazlasını sa ayanlar hapis ve 

~f1a;:;~;~g~ı:rt.~ı;n;~;~ıı ~ıu-·trc1nn~utinı~hrade :~r~~str~.·~11·!!p~ 10 bin liraya kadar para cezası ile cezalandırllacaklar 
lstnnbuldan Fransaya 100.055,4:) " """""'u"' 

. tMAM .-'TEBli·ö· 
•• • • • • • -1, 

lJcrlin, 2S (.1 . .r!.J - Inı:ın oıt.Iu. 
J::ırı haşkum .. nd:ınlıi;ının tebliği: 

ŞnrktJ ~iddclli mııhaı cbder dı;
' am clıııcktcdir. Ccplıcnın merkez 

·kesiminde ~upıl:ın lıh· 1ı1ulrnbil l.ı
nruz neliccsinde ıliı m. n ~cnicll"l 

bü~ük \C l.nnlı .zuyi ,ıt gratıln ıs
tır. s;; lop ve bır çok akimılı tu. 
fekler dimixc sccmlşlh. 

:;iinıali AMI.uda \Jınnu ,·c 11.ıl· 

Ankıuıı, 28 (\ nliıt muJıııb•rindl'IJ) - MUesse&Cl r 
~c meskenlerde normal, mevsimli ihUyaçla.rmd:ı.n faz!, 
komllrll lılanls.nn lıtılrllmete mc\·cuUarmı beyaımam 

ı.-. blldirmc1 rlnc dair karaman.o neşri karnrlaşmı" 
tır. Beyanname vc-ı·ıniy nler ,., ya. mevcutlarını eksik 

göstcronler hakkmda ha.pis cezası vo onbln liraya ka
lar pımı. ccz:w hllkmolunacak, kömürleri mUııa,derı. 

emecektir. Doğru beyanname verenlerden ihtQeıçlar 

fazlası değer\ ödenerek nlm~'iktır. 

Pasifik Harbi .. -
Felemenk 
tayyarei.eı i 

Kar dün akşama 
kadar devametti 

22 sookanuıı suniı kunctl rııuiz. J donan balı! a <loğru ileri harekcllerine de- ap on - OukkAnlarının önunu temizlemiyen 
127 kişi cezalandırıldı v:ım etmişlerdir. Birliklerimiz bir 

çok k !abalık maha!lerle Borodino. 1 

nun takriben 7 klıometro bntısınd:ı 
U'liarovo şehrini işgal etmişlerdir. 

21 sonkanundn lG düşman ~a!
y:ırc~i tahriı> edilmiştir. Biz dört 
tayyar~ knylıcllik. 

22 sonkfmuııda Mo~ko'a ciuınn
cfa beş Almnn tnv~ nrcsi dfü;ürfil• 
mü,lür. 

m~sına 

hücum etti 
lkl gündenbcrl ha1ü devam eden Bclediyo reis muavini Utıi Abo 

kar evvelki akp.ın birden blro lddet. t.ct'tl§lerd bulunm~, dQkkt..nlarmm 
lemnl§ dlln c1e fasılalt surette ak§ama önUnU temizlemiyen 127 dUkkl.n ahL 
kadar mırmu;.nr. Şehrin nakil vaSlta· j blno 25 ~t>r Jlm para ceu.ın ~ 
ıatını sekteye uğratmamak için kan 

1 
Ur. 

t.cımızıemek Uzcre ayrılan !?000 nmeıo *•* 
devamlı sur ttc çnlı~ııtrr. 

~ .. n kıtalorı yeniden dfışru:ıııı t:ıki- lAndra, 23 ( l. rt.J _ ovycl or. 
be dc,::ım ...ııncktedırler. Simdi~e clusu MoJ:ıiski işgııJ ettikten sonr~ 
ı.ııdı:ır 10 tq,nk, 45 top 'e 1UO den. şehrin 30 kilometre ötesine \*armı 
fazla kam~ Qıt Rlıııını~ ~ l';\ .ı taht'İp tır. Husların bu 1:1::hahki lcblif:l
rdllmiştir. rinde ismi setcn Uvaro' Borodı· 

Alman \C lı tl~an hu\ teo;kılleri noya 8 kilometre ıncsııfededir. Ru • 
Ag:ıdebyanııı cenup bulgcsiııdc m:ı3 lar Vin ma~:ı 80 kilometre yaklaı:; 
lup edilen fngiliı kıl ılnrını ~eni• ~ıı mışlttrdır. Diğer Rus"kunetleri Mo-

Kr vazör, mabrlP. 
ve tii şıtıara bomba

lar isabet etti Bu Çal!~.:ı llOUCCBIJlde nakil \'SSI· 

• oc .. Jt····· t ') talarınoı geçtiği yoll~r to.mame:ı nçıl. ( \,A, d:ın .,..,_ LUUI!) lT 
Pasiflktc bUyO.k bir mu. 1 DU§, normal !1ckfiCJc mllııaknldt d vam 

. Aınertkn,l ,oç.," nt .. f mıRtfr Tft'-'uc cbnl§tlr. Kar ttzmlzlcmc l§fndc-ç:ılt§an ua.!a.a b:ızır ı0~:ı. 0 - !'! • ....,.. • <>An,,. , 
, • d 1 h ıın"do gitmeful baş· l nmetaıere mubtcllf s..-ıatlcı'(le çorba tcv 
:;UV\leUcri ga a zı cdllmlştır. 

Hayrebolu, 28 (HUSldl) Kar ti. 
t:ıist yllzütıden demlryolu t1ıreJ1Dddıi 

bası yarmaaı kapandılnldiuı 1ataıılıal· 
dan gelen Kiklareli katan Tap.gn Js. 

trı.syonundn kalm~r. Yolun acıimaı 
için tall§llıyoı. 

!.lmt§tır. 

nğır ı:ayiolo uijrntmıslurc!ır. ı j:ılskt'cn çekilen Alman kuvvetler' 

Japonlaı· yeni Glnc'yo nsker ı;ı~ 
1 
o:;:;::::.:=;::==================~ 

m 1a.rdir. Diğer tanıfta.n cenubl Bir. 

::~~ .:;:::":zıd~::ın~::~ Kuponla tenzi~ath · kitablar11mz fDf';t'llmı Sa !! s·: Sele) fDevam1 Sa. 2 Sü (;de) 
:ıva akmUlh yapılllll§. bOmbala'r. a. , 

ttlıııışt.ır. Japonlar, bu §Cht~ 160 ltUo. 

.. _______________ _....___. ........ _... ..... _____________ .. .._~__,_, .... _ .......... ___ _ 

Yeal ekmek kari· 
ıarı dağılılıyor 

m lı"CYO iıeadar )'akla ;Dlll1ardıf'. lk • 
(Devamı Sa. f Sil. B·de) l l eserz bugün aiabilirsinız 

Maliye müsteşarı . 
· Esat Tekeli 

"~r'da Çcki~'tl .\nııpa,. \O "\a •• u,, uun "' aTiaOtan ~ -
li~1!Uan lı~ ı..-ııru~ l•lan iki eseri, 7 kupon mukabilinde Valat nloknu,..J•www ... 
lartna 45 J..-uru" mnkablJlndt" bugllnckn tttba~ ~rll~. .. . 

Bugün~ yarın ve öbür gün evlerinizde 
kartları teslim alacak birini bulundurun 

lü.ll Tetkik he
Y~li rcl.!1 Bay ;E· 

DiKKAT , ..... ______ _. 

1511.j; 'l'~'nJn Ma. OkayuCularouu i~lıı fnydalı bir h!QUI;.~ -~ tıeuUi*'r sut.> 
11~ ;mü:ttefarlI • ~4a bir kar l olu t ktb etiucdiiiru:ıtl mı:ıhtelJ.f ~ 91'91 -.. • 
~ taY.in ,OOU\Uğ\:; ~caııanınıza blldlrıni w .. Bumda. una da ı,a,reı ~ ~ ld "Ter 

ı tu.nbol \'lla~·etlndeıı tcbHt cdıl • 

nqUr: 
ı - Şubat ayma. ait ekmek brUsrJ 

tevziatı bu nyın 24 Um:ii cumurtcııi 
(yarın), 2~ ıncl p~r 'l>'C 26 ncr pazar. 
tcai gtlnleı'! yapilacaktıı·. 

2 - Tevziat, !k&metgrlhıar& ya.pılı:ı.. 
cağı clheU bU Ifıllddet z:ırtmct.ı. lıt;ı 

ikamctgAJıta kartları tcellm cclip ım
za cdobilecok bir klmscnııı bulundtı • 
nılması Aarttır. 

S - Yu!..ı:mi..ı; zı ... rcdilcn gunıerd 
gel celt m murlunı söstt:rllffick Uzcrc 
cllf tizd&nlar.llc Wı11kw 'kanun\~ 
Jll cklllCk kartlarnutı <h ~'1 rı1 b ra.. 

kJtması w.zımdır. 
' - Bcrbııngl bk- aebeple nüfus 

cuwıımı tbra edc:mly<-nler'o bnt 
kaıtlHI. ,k&n\ııwean1 a~:JU ntt lcaıt .. 

!arma l~ar~t edilmek \e k:cndllcı1 çııh. nl Y81J'.lll§tık. E· cHibi* ldt&bJa.rdan bir 1.."Jsmtnm ıuevcudü f.,l<lk azalm9tır. Nefııldm. lııaa. 
san gö;lllmek 5Ul'Ctil9 verUecekUr. ıı:ıt Tcketl 1921 dan en-elkl f.erllerde llAn cttlğlm!r.: " vnıpa 'l'attbl,. 1ra1me....-. 1JAm 

5 _ NUtl..e dlzd.a.tiıan oımıya.nlanrı dr ınfilkJyeden f'tttlğhniz cı;erleı'l cdbı ııl t.'tllero ynl ~rt \C ft3aQa dtfer --'- ftr 

cüzdanlarmı maıt ayma alt c.evztata 1 m zun olduktıın nı>kteylT~ Bôgün alnıa a b:tııh3ıu:ağmı11 e<ıPrlt-r ·~ nıal\dut. mlkd&rd& eı. 
kadar ~mağn. t.c.~ı ctmclcı1 1~ • aonm maliye mu. d1J~ndıv.ı ueclo dım-nlrl hatırmhm: 

feW muavtnıı • ı mndır. l ııe mali)e biZmctine gi.rm.l,o '\'(l ac. , , Kat es A kas Roman ı 
6 - l §Ubat 19;12 t.ı:ı.rihhldcn iU n terce blzm t et.inl§Ur. r ı , 1 

b:mı.n Y~lll karUar JllUtebcrdlr. Ancak sonra mlllı EmWt mUdUr11lğil, 'aai-
kAnunuııa.nı kartlarının ıınvı.~ct klSnıı. cıat umıım mUdUrlUğU, mııstep.r mu. Oknyuculanmn.uı n.rmları llı. rlııo kit.ah halinde ~ "IEa 
ı;:ırmuı gayri ı:nabdut blr zaman IÇin n.vbıllği \"aZlfclerlnl de deruhte ctm t .\rkası,, romanının te\"dlnc d1,'TIU\J odlyonız. Pek az rnJkcbrcla blalı 
muhaf~ m cburldir. vo 193 de son vazlfesl olan maıı tel. lnı c.'ler, 17,5 J.."Untşıı 3t•ol ı;eriJerl alılıı okuyueulanmıı.a ela verlleeeldlr. 

Yukilnda tetıblt cdlleo esasların tut- ı lk hl' ctı r~uttno tnyin olmunu · Ta5ra olnı3ııculamnu.ın adroslerlno gliodcrdlğimb: IJlm r•• hm• 
.lklnl "-' bu f in lcab eden lntluı.mla. tur. ~ ııı,.1i ulm&smdaıı ~um buııa ıooldıln \erllmc:n il dü"üllôel'll)io oDJllcU· 
cc.reyanmı mUmkUn lrumak .ın sa.ym 1 E6ııt Tek 11192' tc Prau~cı. liôe... lı:ummm ~ta. TI3 taabhUtlü üc:ıretl olarak ııynca 10 kuruf1uk ,..nı 
1lallaJntZin kendllcrinc müracaat ~d ı k Fr8I1SIZ uıa.llye te!tif heyethı4e bir 1 pula göndenneleıtnl DAıı etmltttk. Taabbtltlü ücreti ~ n 
cek memur ve mllme3Slllcrc mUmldlı1 sene staj yapml§ ~eW ve t.crll· nian1ann zaJt olmMmdan lllM'e ~ kllba1 etinlyecaltta 
olan ltolayıığı r:li erm len h mrn1. tıtU maııyccilerımlzdendlr. Kendisini 
yetıc rica oıunur. •c,brik eder mu"8ftalcıyeUcr Me!'S.Z 



' Milli KORUNMA KANUNUNU, Mal~~7.~~;;;;~;~.~~. 
Oamanlı tarihinden: 

24. 1. 1942 

l(uş yemine 
el kondu 

yazan: Niyazi Ahmed ! YA p 1 L c AK D r G.... ,. ş ,. K L ,. K ::n~~ıı:r~~ı;l~~fın~~~n:cc~~·~a;~~: 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ı• d• • • . i. düı bomlııırdıman edilmişllr. ~~::~ı:y~~~;n ttu~.•cf.! •, 

Yavı Z n ·ı·ç•ın za ım 1 ve nıç ·n B~rJin, 2S (A.A.) -Askeri b'r -:<• 
"il . ' • (Baş fqrafı 1 iner SQ'1fadaJ meclisi f\Udcn ıcşrli mıunıu.lyctın knl. kaynaktan bil~Uyor: 21 eonk.i.- IE'rinin beyana tabi tutulaca{,'J hak· 

k P d • ht ? rinine kadar o:an kısımlar tama- dmlınasını Uitedi mi me;ıelc bundan 1. nundıı. 25 derece aoğı:!tta Alır.an kındaki 249 Ra.yılı karan n.'jnğı) 
S 1, a sız a ışa 1 . m'lc temin edilmiş, ba&lml!! \•e barctur. Bu husua muhtelit cnctımcn 1 kıtalan DoncÇ cephe.sjndc çıddetll d~co_:_wun~t~~nınma kanWtunu" 

bir araya toplanm {ltır. mnzba.tnsında da tafsil cdllm~Ur. Bir 1 muhn.r:h:ler csnn!!Jlltla bolşevik- mıhd:lcl 6 ncı \"e 23 ncı maddek!l· 

• · l d .ı::..•t H ı · 2000 1 nemUsteniden Ticaret Vekô.!etini:l 
E<Grnekaımund:ı. yu:lercc yen ı kls, babasından bile daha fazla o,.. Bu.nl:ır amsmda Jki cildi eski A- ıki kelime ile muhtasaran arzed<ırsem Ieıin mükcri-e'r lıilcun:ılaruu pUs-

ı.eri yalm k lıı;lnrmı havada. sallı· uy~ er 3ö'· :. .er yen çenye 1 rep harflerilc kalın~t.~. Vakit bul- beyeU ceıtıcyt t.addl ctml§ olmam zan kurt.W~l:r ve düşmana bUyfik kan 
yarnk cumbilş y:-p:yordu. 

1 
yenne 3000 akçe vererek orduyu 1 dukça bunlan da Türk bııdlctinc ne.icrlm. · lı kayıplar verdlrmiı;lcrdir. 'MUca • liı;um görece~ı ahval ve mahaller· oı., 

Sebebt şuydu: memnun etti. çcv reccğ:z. Binacnııleyh eğer v~. de!enJn ortas nda dUsman ik! nlıı- de ~ueyeml mlibay~ ve lddllın.r ,et· l r 
Ycı:i p:ıdirj1lı. birar: sonrn. b.ı Bundan cesaret alan bir sanc&k timiz olursa atiyen ır:csrutlyct dev ı\':mı.lr.ılara satıA.11 bUetleı· yın iltihn!cilo kuvvet bularak 21 meg~ ve bu .maddeyı ticaret veı:A· ~ 

.) old:ı.n geçecek ve onl3r, yir.e kJ. heyi,_ p:ıras nm nrtınl.lllasmı hu~r- rine ve ondan evvelki devirlere alt Ma:ırlf CtmlycU 1938 - 39 ı;C. 6011}.B.nunda Alınan kuwctlerl tn· let nın tesbıt eı!e~~ği ı:ıman ~ tr 
lıçhrmı r trdnt rnk Ö\lc div~- da soylem:ğe cesaret cd net, \'a- ilk düsturun dört cildini de Turk nelerinde pJ)"a.ngo ke.;:'.de eder. Di- mfmd:ın iggal cd Imel:te bulurum mah_nllerde satmagn toprak .malı· ltı 
ccklcr: \"ıtz l!ılıcını l .. ckerc:k or.ıın lıı~mı u- hnrflcrile ne$'etme"" imkii.n dahlli- ğ:r ~eneler de pjyııngo keşide et- bir mev:Cie tekrar hUcu.-nlar yep- sull~ri o'fisl 1!1emur ~ştır.. lk 

- Sen bu me'ikie, bizim ııu gör- ~urm3k suretilc c~vnp verdi. ne gircce!:tl;. Maruztıttm bundan miJtll'. Ama tahkikata mevzu e>lan mınrt.r Bu ltücumln:r Almanlnrm. I 2 - lstanoul !}ehnnln beledı:i" tı:t 
düğU!l silihlarnnn: e ycSr.de g~ B?ylelikte. genç lıükUmda'r ~i!'l· karettir. piyango 1938 • 39 senelerinde keşi- ntlldafı:ı.a ateşi k~remda nl:b.n hudutl4? ve C."l.talca, Sllivrl kaz13.o' ku 
tin. Yine tı.nlar cayesin1e tnht ü- sen n arzusuna boyun eğmediğınJ, Söz nlnn Refik İnce (lıla.nisa) de edilendir. Kend lcrine göre bir ke.Jmm ''c netıce<}e bo'şeviklcr htırp lnrm n ıdaıi hudutıa11 da.'ıll n~ 
zerinde kalacaksın. Rııydi, cüliıs şayet bir ikrnmd:ı. butıuıaca.ksa bu. gerek ytıpılml§ gerek yapılacak tallnuı.tnn.melcrl t•ardır. O t.ali.!iıa- mc:yd~da ısoa <>lU bmıkmL91ar • bulunıı.n• ta.clr ve m~~l , b'ilU: a• 
lmhş şlcfir.i ,·er! nu sırf kendi arzusuyla ynpacağr- iEıle no'!<tasmdtın vc.rdikleri· iza .. ta göre mesela. 38 p'yang~u seıi· dn". B:.:ndun b:ıFi<a Alm:ı.nlnnn eli- mum h?k ıkl ve hU!uıu r:n:ıısla e ı 

Bu sözlere muhatap ol::ı."!!k ge11 • nı göctcrmel: ı::iy?rdu. hattan dolnyı Ba§vek:ı d~tor Re. !ere aynlml§tll'. A, B, C. 989 :ı.y- ne bir miktar da edr dil mu~ •nr. nczdlerınd; bulunan veyahut bir 
f)3diş:ıh, Yayıız Sultan ~:linıdi. . ... ~ot- •• !ik Saydam•a t~c!tkür ettikten nlm~tır. Her üdsl.nin ycltünu Alman kıtulnrı b:ı hUcumlar: mu- mahnlde o.up da kendl tnsarrufl3· 
Babası B:ıyezit scvg'li oğlu ver- ~lim :a11t.a gcçUgJ zam~, Ve- ecnra ta.lir'ri vermesine sebep o- 00 bln Jlradır. Bu p!Jango hiletleı;i ı::ıffeı-:yetıc r;l1skUrttUkte11 "eonra rı nltmda. bulunan k~ye2l}lerini'~ 

zade Ahmedi kendine va.rl3 Y&.i> nedık el ıs onun h'?.kkındnkı rapo- lan hadiseyi anlat.mu; ... c aca.b:ı viliiyeuerc tevzi cd llyor. A:slo!ı-..n doğu cenuô:ı do -;nı bir muknbll ta- J milttcumı ve bulundaklan yerler• 
ınıı.k istcmc ... l::ıe mğmcn. Selim ruı-d:?. eöY!C .Yı?.2.llWjU; dileturlarm lıer blrlni nyn ayn tn- \llAyetler .taro!mdan satılJp bald. arnızn geı;mhı:;r,iJr. Bu tnarn.:z milli korun~ ~anununun muaddel 
eni~:rllerden bir çol: taraftar '.'B 1 • hltkllını!.ır lnsııula~ın- e~ betUrmektense heycL unıumiycsi Ycsl imha edilmek Uzerc blr ma:ı;.. esn:ısmda Alınan tank karşTl:oymıı' 31 lnc1 maadeıwıhr eon fıkrası mu• 

cdinın~. 00.~ &dctn hııl'ederek znJıınflır. ı al.mı: flıtn~.t dılraıü- Uzerindc büyük !.>ir tasfiye yapıp bnln ile cemiyete bildirilmektedir. topgusu 5 tan!c ve 4 top tahrip et. c'b!nce bildirmeğo mecbuı'Clurı.ar . 
. :ıltaruı.ta geçmişti. yor 'C yaJntA lı ·rhe l'ııUfcallık 1.- yeni b"r kenun ki.ilUyntJ meydı:ınn Tatb!::ııtta. vilı\yeUere giden bilet· m!şt'r. Alman hıtalan bir dl.l~an ü. - tklncl maddede zitrediletı 

Yeniçerilcnn bu :vaziyet..".j ;;;f>. lerlc m~:ruJ_ olu or:', . gelirınek kabil mi& değil midir, ler'n satılmıyruılnn inılvı edllrniye- tapunınu talüio ettikten eonrn bir htı.kıkl ve hUkmI şahıslar tarafJJl"' 
ren Sellin. tahtn sahip olur olmaz Ccn~b ul• t ıır!!ıti ne r<unları bunu bir fikir olntak ortaya a.tr. rck beliti b~kn \'ere saUmak <lU- medde Cb3'rn yiil'fimüşler ve çetin dan verl!ecck beyannamelere yat -
"kerlerinin b!ikınii nltm:ı girme- ! sö~l!h?r: . . .:,oruın, <lemi§t.r. ~ilnec~!)·le J:>ir zabıt varaluıaiylc btr so!cn!t muharebefindea sonnı lacak hususat tr..ınlnrdır: 

,; n~fsine yediremedi. 1 Solım, t1N11 bo.) lu,, tln. F1kr111. I<:şrli mıısunlyet:erinln kııldırııma ... 1 tesblt erlilerck cemiyete gönderil- bu mevkii zaptetm~lerd!l'. D~- n) Halen trohibl ha.kiki 5ahıs 1scı 
Şantajcı nümnyiş~Uer:n ortala· de ~r'et \(' 7lJ~a·" Cô•~mct \'1\.r- ' M•mcn .mcbu~r meklcdlr. SS plyaııgosu bu suret- .maru gnfıl avlayan bu hareket ne- ad·. soyadı ve oturduğu yer: bUk· 

ıma düşmemek içfn: tTr. Siırc mııJ1abhct ~er \"e mıırnf· ·rcırk Mıır r cemiyeti L~slnln nı. lr vfl4yeltere gHtiJdcn ve \'iliyet- ticcsinde Almanlar, 2~0 esir almI!J. mi (i!ılus ise rcsmt ve ticari Unva· 
- Ycd'kulcden bab::unın hazj. fııkf~·ctlc • :;yJerdi. llncl:t, mu:-.te- rcl<tör vekili ·bulunduğu GtrU '. Ierdc sntılmıyanlann zabıt \'ara - lardır. Bu muharcl>"!lerc İtalyan kı ru, merkez veya şubelerinin resn.i 

n~erinl alip geleceğim! • dedi. bit, t Z) i:.c~ Pı:ıil obııık kemllshi lnrd:ı rc.roıı ltayıt ,.c dcfterlı.ır Dz.o kalım gcldU,ten sonra ikramiye ·er- talnn da i1ItJrak et.m.·~ıer, b!r ta- lko.met.sruu: 
Fa.kat, ~:bıin surlarını takip c- biıs~.u:nıı ut:•u:;ı.ı ;•M!l?c;le hl1Sl"et· r..nd talırifııt yapt~ı iddlruılylo wçlu hn numaralar ilnn cd lir. Bu ilruı bur Rus askeri ta.nü'mdan yapılan b) Nezdındekl veya başka ma.-

<lerck mııiyetile birlikte Toptanı mi. .ı \lemi!l mtızaı!lıın muh9.fB7: santla.n 'l'olmt mebusu Hasip Ahmet cBilm'~lir. Bunda Refet Ülgen l!I· 3 hUcumu lll\skUrtcrck dUşman:ı halde olup ela kemdi tasanııfu ol· 
ıo--araym:ı sirdi. ıwnin<le. di. .•• anı hayret bıl" Aytuna ile bu ceınıyeto ı:ı:ığlı t :kil . ~a.dnııımıza alfedilen husus :;atıl • ağır, kc.nlı kay plar verdirmiıJler- tmda huhman kuşycmfnin m ktart. 

~··~ z~<ij'n mnlik M;~;ık tir p3d·~'!Lhtr. lcrdc ,-ukua getirilen eullstınuıllcr hak m.adığı tahakkuk \"e tcftJş rapor. dir. Hücum ttalyanlnrm işgali nl· c) :M:alm bulunduğu )'erler. 
Buna rağmen Sultan Sermin J•.l»·erİ)'tL h'lfü nr:l:!mıl.ıı. ~eı.~r \e fa. kın<lı:. yapılan tahkikata görc·ccmlye· lnn ile tesbit edilen \.'c \1.lln~n- tmda Lulunnn bir gara Jtareı yapr- d) Beyanname sa.bibi mü&ts.b-

'teniçeri.lere cUlüs bah~ışmı verme- nm~n~m:ı~•. l~:n. h.-r <' ! ~and.'\ clN- )"elin uki reisi Urfö mebusu Re!et aleyh cemiyet eSlısJycti mane'lr·i • bvordu. t:il ise zirant mcvslml için beyan· 
diğin! sanmayın. Dunu hiç bir pn- ~nı <legıştırir~ı... · Oıgcn'in te~rli mn.runlycUcruıin kı:ıl. yeı:ıinde kalması lazım .geJep •b11ct. WRus ccphes"nin orta kesiminde esme tnı-ilıinden sonra ck.Umcs' 
di~ yapamamıştır. Ya\"UZ, bilıi • y :ı'-ıızun z:unar.md:ı h:ılk: dırılm:ım.'Ul dair başvekalet mUzek • ler muhtcvns nm Refet Ar'.mdı:ı.şı. Almaa hava kuvvetleri, 22 eon'lt~ mllmktin tohumluk miktarı. 

- Sultan Salime ·erir olasın! • ltereet o)tunmıı§tur. mrzın ark:ı.:ia§lıui tarofmdan ::ıJnı:. nımda hnvnnm fennlığınrı. rnğmen c) B~yann:ımerun doldurulduğu 

M k 
oiye kızdığına tc<l<luıı edtr.ii. ııuwp A) tunn'nın 00,·abı: mıa olmnsıdır •• nır:ncf isnat budur. bol!;eviklcre lrRJ'5ı hıırsııten §ld • tsrJlı muı \•c mUhllr. a Mu rey' 'n Hnttü bu beyit de ı.ı~hurdur: detti hUcumlar yap~lo.rdrr. Sa • f) Beyanameye yaztlrın malunll· 

1 Rakib"o ötm in~ t,1\J'C yohtuı·, mwıp Atın•ct ~\.yt.una. - Tokat • aöz Numa.ral r ua ı1 tahıU eclibltf ~ ve pike bombardanan Uıyyn- t:n dogru old~ğu!)u mUbe_yyin be· 

D ', . ...._ o'• m .. ;. .... ·nıtıın ~-ıı.n· ı·c'. e.lnra.t, nuız tnd.'ln anla!!ıldığı vcçıu.. , lki.ncisf, gerek viJayetletden ge- Y"nn"- s-'"·b'-'n ıı.,,_,.,ho.ıa ..... .. e · ~·· - ""'""' ~ i. ıı ı ı releri mUtemndlyen hUcum et.mi"- .. ... .. e ""1 
WJ U\ ..... •v~;:; ....... .. m eci "'{u··vcrrilı A. 11• , u'··, ,d..t!,ı" dnrllr ıc <.§r m:ısun ycUnln keldrnımıısu:u en \"e gerek burada tllra.fnufa tcs- ,.,- ö 1 ö "hti h t"nl 

" " "' h... .,.,. ı ~ blt • · ?er, 250 den ·rnzıa araba ve kıuı.k- g re t Y 1 yar eye 1 n vcy• 
m • .,.1.1 -:0-,.1,.. --•at·ı. ı ~d..s!.n!n ne ld" lğlr.l ve bu cllle~nl J echlen satılıruynn biletlerin Us. b ı~ı . t di'· • 

..._... .:: ~ <=-' h !l top tcl1rip etmislerdir ı:: ....... ycn1n ns ~ ve ımzaın. 

h k k d •'Ru söz, 'ezJrlel'İn rlnhn.• bi~ e!ı:ndı lc!mul:ıdıtJım ı;oyleruı§ ve lmı· t:.Si, tarnfundan tcsl'.ıit cdilm"trtir. -- ~ • - • 4 - Alfıkalılar tarn.fro:;ınn dol· a ın a ny Jılı.metkıı S<Jllnt rz1i'<' f'el:üd'l cı.ımıç Y•l•"l'ln 1 n:ıt l. klcmd !;ÖYI' Bu l:Stel~r 038, 939 da te.Sb!t edil- o il t d~rulan ,.c 3 Uncü maddenin (f 

lRadyo "azetesinden] • Um ('(liJmi, clın!ll"l· ııu!an itc:ı: C! 1!'~1ı: {l ııti§tlr. Tahrif vardır. Şlmdl 11'11 .-sovye... e u ~ fıkrası rn•ıcibınce tntdik d lC'I 
0 geıtr. Bunun ie·ncır ı.ı 'ezirl~rt. l ' ı:rncdUla.ıı 1 36 d"r5 yılı eonu. 1.nhriff nrzedeyi:ı:ı. 4 leşrl1rl5atı: cgs C Baş toratı 1 in<.t sat fada) l:cyannanıcler; köy ihtiynr • c' • 

' l)'ctu:uuclcriııi <,nı, .. )•d" tas,. ~ ıı 1• .:ı~ı M:ıı.v· t c.ıtıtyotin;.n .Anltııru· bt-sab-n<laki sqtJimayau.biletler<lc ı nın ricat hııllorını ke!lmrk için iki teri ve/a nl!kalı memtll'lar t. •• -
mııJarı mı;hifı. Ht•ıurn lH'ilİ hi· ki ılk \'.orta oku:unu:ı T.lUJUr usu 3r.3 ııunmra bilet numar~ ı ~1 ra- koldau ılcrlemcktcdırkr. SO\)Cllcr fmd:ı.n hemen mahnllln en b\hlL'< 
dc.ıı her <;r.:t &ı;:r. '; :r. •;\-.>i•ıi ) ni . nt.) pnııı;tıın. :tü'iUr ''chhlct.ınd h•ı. krımmn tah,rif cd.lrn~tlr. Bund:m .\lm:ı:ı ıııüd. fn:ı h:ıllı liicrindc Orcl, n: Ulkiye morıuruna. makbuz m~k -

Yabruıcı ajaiıslar nramndıı b!r mU· 
vııka§a 8ilrUp gitmektedir. Bu mUne.
:ıt .. anm konuı;u Amerikanm Ankara 

'"Cfhi Mak l'ılurey tarafından Ameri -
ktulı mezun bulunduğu aırnda y~ptı. 
.gı dcıme;çt!r. fnk Murey Amcrlkad:ı 
ulundtrğu ••uda ba§kn bit \ '8ZÜCJyO 

"laklcdllml,:ı, yerine Moslmvn clçiEi t11· 
ym oıwımu;tur. 

:Mak Murcy'tn -..-azi!esl eub::ıtın orta. 
.mıa !tadar dcmm edeceğinden kendisi 
lıAlen Amerik&run Ankara. elçlEi ~u ~ 
tunmaktadı?'. Tilrl:lyeyc llk hat.eri ya.. 
yan lzvestfya'ya nt!en Tas ajaıısı oı. 
muştıır. lzvc.stıya Amerllian cıc;!81nc 

hUcum etmf,., boğn.z1Lu' Cz:crincıo Tilr. 
kiye zaranna pazarlıktan bnhscdll -
~al hııberlnc Alman gnzcteleri ~
ita mlnrı. \'Crmi§, fakat Mak Murcy'ln 
ı dlği mUnııJ:!l§3. ~-apanlarco. oonılup 

Tllftlnlmamf§Ur. 

ihayet Mak Murcy, Amerikn-
ı:ı. NeY)'<)dt Sun gazetesine beya

natta bulunmtı.:;, demlşilr ki: "Rus 
yanm boğazlan Tiirkiyenin aleyhi
ue olara. keline <"eçirmek icin bir 
pazarlık yapmaya ~tığr r::ı
)' ialan ya.yıldığı zaman vaziyet 
rlaha ziyade fenalaşı:ıuutır.,. 

Mat .Murey ı:&Yialarm çıkt.~ 
~ylllyor. Bıuıunla HiUerin mıtlru
ı" ima olmak gerektir. 

Mak Murey Tlirldycôe bulun • 
ııuğu zaman kcnd'eini Türklere 
evdi:mıiş doğnı, dürüst diplomat

tır. Buradan aynldığmdan dolayı tc 
t.ıa>UrllnıtızU bildirir, yeni vazife. 
mooede~di~ 

den diiııya:r g tr.1ls :ı:-aılııritl.,. r.:nd~nı 1 ir mtkkpk:ı ııyrıldıkt n lr.2ksat 363 nunıanı.lı bfletc Lcrn.- Rıtn k. Hnrkor "<'lılrl rlrıl tehdit b linde tevdi olunur. 
Ya\•uzun ,., 1 i , t rmdR.ı J>lıi ~ ııcnc nr<ı H 111 Vcdıı.t FJrnt.ıı .:ı.. ırJyc 'fh.'lbct c~tir. 361 m• cılııı 1.1 lllrkı·. Mnhnllln en bUyUk mUl:{i:rc m r 

Paşa bir gU , ~ r: ti':Vi, ya11 ~ .. 'I.: , 1 1 n-'...ır:iyc kuzruımıyan bilettiı. Btt· · or: ı;ünlcrdc 44 ~•bir \":.o köy a. mıtrlaıı t :nfma:ın tesellilm ed" 
Selim~ şöyjc oemc;Js: (;~ ue~ rt• : ti• : ı:·: r o tefti~ C:-U'l&ındA d !tcı n.d .. ilç kııznllidl'tlk tahı jf .. !fih;;. Jııımı. fır. l.lerJin ı. ıh (Jfü. nu 'arm len bu bey,ınne.mclcr. cu kısa bfı 

- Padi11ahım! n·.: r.:ı.:i.k :ıtulun·ı \"C C'l'.\"Cllerde b Zl hak. Jıiunuı ·r yerine 1 konmu.:tur. KCDGrı..'lll <lı:ı. d:ıirtn halindr 1ı; 1ı'llfn elliklerini reU:iıiet zarfında toprak mah-ılle· 
da, erge<;, bir b bancyl~ Öl 1!.irecc \"C <lU::cltlLr stı1iyor. Bun.arın blr la., Reıct beye.fcıı<li Uınıfmclan PBtrl:- ı.~:·lcmcl.lcdir. ı ri ofisiıfn en ya.kın nj:ıru:ıına yjn. 
ğinl biliyorum. O giın f,e-iınaif'n 1>'J m:nın :w-a.nmdıı hmlm fınzsm görlllU~ 11'.1 trr, diye vaz cdilmi:.;tir. Şoylr. S'o!dıo!m, !!J f A. ı. ı - li:ılip Rus m~buz muknblllnde vcrllk, 
aünyn.dnki i. leriml tan:-inı t T.!.1; yor. i l<' ynnı kşıni, lmz:ı oım Y1171 Wr t:ıbr f da.ha. Muhasip aza; Arif ktı\'\'Cllt'rinin )lojıılsl.ten çıknrnı• 5 - Yukandnkt maddeler n u • 
ve öbür dünyn;:-u bnzrrlanabil.nd: :ıııı:r..u r vo dtizeltnıcı rden dolayı ro· Çubtıkgu tarafmdnn tand.ik c.llleıı; Smokn k lo·olu üzerlnd~ ı oncmlı cibince bcynnmıme \'ererılerd. t 
için ban~ bir ırn.. ·ı.l m.u.- "1c et· ı.r. bı:~J;:;;r: ·ap!ln ı::~cıln d.l- ı..ı<; ~ safJlmaya.1 blletlerl ihth·n eden rl ınin·olıı J1irlt'şmc ııoldn!>ının bu· lncir olnnt..rm blltUn maı:·u,n., 
mez tnis:n? ıı;ıt eııunuyor. bü- cclvelde 41874 numarnh Bd b~ lıındusu \"inzmo)ı ele (lc~rdlklc:ıi ınii'"tahsil ol:ınlarm da 3 üncJ mA ı 

- lhklimt! Çoktruıheı\ bum: Hlyasct r .. aknmı mazbatayı ıey<J bilete 000 Jba is.:ı.bct ct.~ff;f.jr ne dair helir1iJcr vıır<lır. HusJaı-, cien"n (b) fı.kras nda zikredildi 
dii§ünUyortun. Lit.kin vczirio.z!!mlık ,,-;. .. l:JI;, 'O kabw edıldlktcn sonra -En hUylilt ikram Ye bunlaı'dr-· lhrodirıoyu -gcçın!şlcrdir. A!nı.ırılnr ı veçlıile tcsb t olunan tohumlu• 
memuriyetlni senin gibi g•rec~·· Bıiynk mmct n\cc:ısıncc To~:ct mebu. o:ı n.ı ~cıra 41874 olarak k!lnf C· burııdıı son hlr duruş ınLıhnrcbc ; ç;ıktıkt ıı sonra geıi lmlan kuşrc· 
bir kimse bubm·yorenı. Yoks-ı u-- u Hıı.<;1p Ahınct Aytunn"nın tc~ıU m'l. nılmı.1tır. Bu tahrifin arkas ll& bir ''crınrl i ı:yoı·lur leli i c de t.ıU:ün ınl nı.ahsulleı ine hU'k\ıme~c elkl•· 
zmıu yerine getirme·· benim 'ri t 1 mıntyetının k.aldmlmasma knrar YcrU· meselci ı.i.yaziye ı;ekllerek tekatu uir ordıı ı.rı~bcıınişlerdir. Yinıma nulmuı;tur. 
kolaydı. d!ğlnı tebliğ etnılsUr. nokta.-;ı o tahrl!in Uzeıine gel 111• nın i~r; ıli hıılıcrlnln dcrhı>I 'crllm • 1kfnc1 maddede zikredildiği \'Cr· 

Sultan Selimin scıt, ele a\"Uca. J>t'f•:t t'l~t.·ıı'lıı ccvahı • ti B •.j he\Jenıni~ or. hile kn.rar metninin ınnlı.ullcrin 
"·gm-az ~;._.,_ini .,.;;..,t,.nnek ;;.... ~11• ş r. unu RC'fet Bey i<enöitı· - •ı ' 2S ı ı A ) t t bl" • ilA- 1 d ~- ta 
... ..~._..,.... 0 v.o .... ~ l' .••~- 1 r ..... d ....ı.ı •• osıwııa, . . - Bir husus o ı.g ve u.u o un U;;ı.ı rihteıı 

k 
.ıı- Jun ........ EOnra tt et uıgcn - Urfn. gıu en (>.-erek mUdddumıımivc 

re. CDu.ı&>i lınkkında ::ı.nlalılnn r.. :;iS;; nJamk LUyUk mc.clıısuı yUkael: ııu. bu riyaı:ı tıeltlin kend!sinc n't klu: So\·yct dcnıc~inc göre, Olcnlns 'c it.b..-ıren dkonan b1ı kueYem:eriniı 
fıkrnyr da il!ıve edelim: ~ ı ~ırny:ı Torop:ı i.;g:ıl Pdilmi5tir. Ole topın.k mahsulleri ofisinden gayı j. 

Yeni"erilcr. bir mUhar"'b-·,c.· zurun..ı. blr Jcab3batıı lm!ş gibi çıktı- gunu ifade etmiştir. Bir rlc J'endi- . n· ' O k' '· i t 1nı d 
"' ... ÇU •"'undan, daha do-.•su çık.anıdıörımdan "inin ifadcein U t v ııınr, ızevın 5 ılomctrc ı>adJr ı: ne S3 ı aSJ memnu ur. 

- A ..... '" ı"lerl g"tmek •-temi....... "' cı•w 0 
' c m rocna etti .. • l 1 d Sı 'f '1 d Eilc .... ind •~cıy . b 1 .. ~1 

n.aA .., """ dola'ı"t ""k rnülccssırım. dcml1', bak • mixdc d"""er "'"yfn' rd l .,. ı:ı ısın ıl ve rııytı orop:ı ı.ııpıı • ~ ' c "'"~ cmı u Wlıuµar-
ruz. Bizi sc'°kcdecek olursa padi· "' ,..... - " .... ıa n o ıııı me - na~n Jh·in nın 40 kilo ıct re ı.:ıdlr dan Çatalca, Silivri kazası hududu 

ltmda. ,·crllım rapor roUndcrccntınm snilı' zivazı"yenln k .:ı:-:_ t ı 
ı:ahm ruıkl!lmt cllmb:e nlnc.ağrz! • ~ " en\.W>IUe n o - h:•lı!:ındnclır. aahilindc bulunan 24. ı. 942 tarj. 
d--'"lcı·. ,.e eu~un doğru olnıadzgmı s6yleml~ • dugunu, oğluna hesap g&tcnJ;~f-, hind ~ tiı • fak 40 - - --o en itibaren yedi glln d ğer 

Bunu duynn Sultan Scliın de, ·. • D.! ve ııt bu hendesi fiCklin kcn- Avu:sluı·a.lya. İn,,.ilterc· kaZ:tinr dahilinde bulunanlar mez·. 
derhal ~ gitmiş \"O tıı:ış o- .Bunu mUtH.klb milhtcllt encllmc.n cilsJıe ait olup obnadığmı bJm-t'()i. \:. kCr tarihten ~la.mak Uzere üçUn. 
Jup k-llannı .YGilicerılcre uzn.tmq;: mazbata mwıarrlrl Fikrtt Sılay adil· ğlnl Eöylemi~tlr. den ynrdım istiyor cu gilnU nk~a kadar mahallin 

- ı~ alm! Si'!: onu ancak bu yenin hul.-uıaı Amme davası açabilmek 600 b'l te Un - Crmbemı, 23 (A.A.) - Anısturnl· en hü)·Uk mUlkiyc mem~a be-
h 1d k eline~ • bil ı..m ba§vektı.ıet.e gönderilen muclb l!c· 'e ge ce bu Lutr) Tam va i;obincsi tııu .. ·ure ve cW'er nıalc:c 1 a ey en ae ge<:·ı·e ı·_.ı-;.,. ""4 ba.,..r ve - • lldU N · • "" \Jırn ... .une erini vermeleri teb11ı; o 

- ·~1- bebi okunmU§tur. "-: .... cr4 ez m rii *t ıuclcr gönderllmcsi için llüylik .dri "' ueı • 
dmıi;. • Mucib .ııobeb """'ur: ." ~eyın Uadelerlnc göre meclisl Ali J lan,·a ile BirJcc:ik Amcrll::ı)'O acil ltımır. 

Yn.vuzun sakalı;ıı j"Cı:?anc IJadi- 11
-- ı,..ln Refet be c! dl --A~ :ı..· "· "' ---~~--~ " Y en <n~n ..,ııct bir ınürlh'onlla bu:unmn!ıa ka:-ı.ı:-E8lı OlUfUDU bu 51ll"Cile izah eder- Madl> 9ebeb alırm~ gelir li ~.ft..ı .. nt-- A[ 1 

ler. '' Rel.tı bubmdup cemifetin bak• na sat~~. ;~ 8!:ati;;bı~i: Ycnni~tir. • man nazır.arı 
ıanm. mentaatıeriııl, üt.Us b1r dikkat mll§tur. B.r zaman eonra meclisi -41 

Pasillk b .. rbl 

1 
VECiZELER 1 ' 8a8 tara#t 7 ınt~ savfcıtla) 
~uarı: aı. l111!:Mb. PICKYABŞJ P'cl~menk lllndlstM1 bomba ve av. 

- - --- --------' cı tayyareleri, Borneo Uo Cclcb ara • 

vo b&aeaalJetıe konımuı lbınıgeUr. &udcn Ziraat Ba.nbgz · ,vıta.sue Alman Mnreşa~in~n italyao·a 
ken ııueuaı blr takım makat ve emeı.. 200 lira gttzn~ı ve 600 lirıi&ıı 400 cenaze merasımı 
terle piyango lflerinde irtJkAb eyle.. hras~ dcfaatJa l!Otmnşlar, cldJm. Berlin, 23 (A.A.) - Almrı.u or-- Mllino, 28 CA. A.) - Alman 
dJtl bU ~k )'Olaus harekeUerle cemi· slacagım, Verdim ifadelerine na • dula.r grupu komutanı fücn geçen- maliye nıı.ıın kont Schverln von 
yet kasamndan fWlA buna b!lhaasa zara.n muhtelif llUJ'e tte zimmetia.. lerde ölen :ma.reŞal Focı RaY{;nav'm E:roslg bu akşam Mil!noya gelerek 
yakmlarma Utramlye verdlmıck sure- <!e ka.ld:ğı dtni;yor. Şimdi aıbda- milli cencızc merasimi bu sohah .Alman ticaret odumm y:lhk top. 
t..ıyle menfa&Uer temin,' blmıeUco ısuı... şmu:zın hU8as:yeti tabi.tdir. Afır • yaptlmı.şt:r. lanbsı mllnaı5cbctlyle yarm Alman.. 
l9tJna1 e7'1eyeıı BOyilk lıD.llet meClıa1 drr amma nıccus muhtelit cncti • Cenazede Almıı.n ordu mensu!>- ya ve İtalya ekonomi mllmessillc
basma ıı&tılm&k 07.ere 600 piyango nıcnl ve ihr.arJ encümen tend.Mıne larlle devlet. erkanından blr ~ok rlhlıı 6nUnde söz alacaktır. Yarın 
bUeUnden 400 bllıetiıı bedelini hile ve masnblyet için tevdi edilen i§.ln ha. )iYaı::k §8hsfyetlcr he.ur bulun- tta.lya maliye namı Tha.on ile bU• 

~ Hayva.nlar kendi kendilerine 
konuşurlar: Horoz rakibini yenip 
de kovnlndığt mm.da lis3.nı hal ile 
kendı kendine §Öyle der: Rakibim 
t·c menfurum celü.dctimc dayana. 
mıyruıık kaçtı, fakn.t bu gnlcbeye 
kanaat cdiyonmı ve onu takl11 et. 
~erek serbest bıralayorımı, ve 
i'rtc zafer Dlal1JI olarak qtnyonmı. 

:!o İnsan cemıyeUcrinin lopbın 
.clWsı mUUıiş bir §Uur yüksekliği 
te~ eder. Mtı.amaFY> ta.biatm ma 
tıarclinc nlı:bctlc o zckiılar, o de
hrilar da h!ç! 

:r Hançere bir musiki nleUdir 
e ! Kulaltta. ytlzlerce piyano per
clcrl vnr! Göz, fotoğraf :maklnc

.~>nin knranlık od:ıcığr! ln..-.ınlar bu 
iRlerde tabii taklit ct.mif!lcr! 

:.~ Dünyada. kanunlar nmunlar, 
ı.ukiınler, ınilddC:umumiier, iJiun. 
::ır, icra kuvvetleri. hususile ferdin 

l'.llnu. hata gelmesin diye tesis c
cUlınisUr. Bu (B\iyümek SCvda."1: 
harbi) ııde ise fC~in krlmn. değil 
• lyonlıu-casmm c.an~ kıyılı)ül' ! 
•Ya.~ vUeudun !çir.deki~

:aru.ıı ihtiraJad:ır; f ~t maharip • 
ıer bu ahenktar yangmr, ~ 

ml):.ıariJe ~ mk hozuyr't'llal"' 

emdak! Maca.ssa.r boğazında blr Ja. • 
pon gcmlleri topluluğuna k&rfl er.tel 
bir hncum yapml!!lardı!'. Harb gem.lal 
\"e deniz ta§Jtı::ıa 12 tam illabet kayde
dilmL, ve Fclomenk Hlndlst&m tayya. 
releri hiçbir kayıb:ı. uğramamI§la.rdır. 
Dllyük blr barb geınJalnc, b1r &in' knı 
..-a.z5rc, bir kruvazöre \.'O bir bQy(lk 
ta5ıtıı bombalar isabet ctml§tır. Pike 
bombattlıman tayyarclcrl, bir muhribe, 
iki bQyük ~ta ve bir ldiçlik la§ita 
SO kiloluk bombelal' a.t.Du§Jardır. 

Japon mesıbalarllla göre 
Japon tayyareleri S!ngapuru 16 mcı 

defa bombardıman ctmıı;tır. Domcl a.. 
Jansııı;:ı. göre MalCZya.dak1 Hind ll\'Ul 

tahrib cdilmf~. 700 esir almnu§tır. 
tmpan:ı.torıuk teblJ,ği §Udur: 
21 sonktuıund& Japon don•nmn:struı. 

moısup ha\"a. kuvvetleri 19 uncu de!a 
olarak Slngapwu bomtxılamı§tır. Aıt
kcıi \'O rcsml bfnalara i&abetlu otınu.5 
ve büyUk bir yangın çıkmı§ttr. sın • 
ga.pur ltmanmda bil" dU!3Dlan gemial 
!ıatmlmı~ b1r l!lğer.i de dddi ha.lan 
uğrafJlım~. Tanga. ha.va alanI tah· 
rtb Qlunmu~tur. DUşmnntn 11 WyUl; 
byyarc l tabrtb dllnıı, ~J>9t-yaktl· 

~t.ır. Bir Spitfıro ~ .:ı~nıı. 
mUstUr. Japon 'h!va. liü'"'letıe,.1 bir 
t l)·ynrc ı·ayt"'tml<';k'rd!T. 

huda ltullaDanı.k lhW4aen zlmmeUne ricine çıknıa.mıştJ:r. Bu ~ettatlcri mu5tur. yUk elçi Alfieri, bUyUk elçi von 
geç1n:ıı ve abJmamr" blletıertn nu • gerek delU ve gerek ftlhut ile mu- Machensen ve nazır Clodlsu'uıı dfı. 
ınara1armı mnsblt zabtt varakalarm- ellii muhakeme bir halde g~rill- Bulgar krnlı seyahate gelmeleri bcldenmektecliı'. 
da tab'le ve tahrifler ıcra edcrek9ını. nıüştür. çılanıyor 
ı.l1Sl evrakta sıa.JıtekA.rttk auçlanm 1§" 
lcmest buausundan ıbaı-eltlr. Kllddelu· Maal~ muhtelit eJ'ld1men it. Sofya, 2:J (A.A.J - llulgnr ajansı 
ın'llDllllfln amme davam açmak fÇlD tl!alda nıaswıiyeti tetıiİYesinin bildiriyor: 

Uza k şark 
h arb inde · 

Zehirli g~ bombası 
mı kullanıhyor? 

' 'l'otuu, 23 ( A.A.) - D.N.lJ. Jııı•vn 
hükOmet rou:llsfi, Tol.-yo Nişi • 
Nifl sazctcsinln Gnlamga cepilJ
t>inden ald ıaı .,.e dü~man Jrn..-veUc
rinin bu ccplıede g1ı1dı mermi 1M. 
lan~ıklan tnJ..1ın4a nnrettiAi hA . 
herln Mnfiı: tc!!ı·lt \•dllmrmiş oMa• 

:refini heyeti umıımlş'cdcn iateme. Kral Boris'hı yu1iındıı ynbancı 
ğe lilzwn görm1l3tU.r. Marumtıın memleketlere blr seyahat yapacnğı 
bundan ibarettir. hakkındn Ofi • Hnvns afonsınm 

Neuc Zurcher Zcitung gaıetesf tara
fındnn verilen ha.bert tamamen R> 

ı;ıJsndır. 

Mubala hııkkmda b3ş'ka müt& -
leal&r ohnadığmdan m&kmpı riya. 
set mazbatayı reye a.rzetmi!] ve ka 
bul côlldikten sonra riya..cıet BUyük K L 
Millet Mcclisinca Urfa mehu.su ne.. onıerans 
!et ~cn'in ~ JllJlSUniyeünln Rcşll.~ Halkevindcn: 
kn.ldir.lma.s:na knıı:ı.r \'erildiğini ı - 28.1.19!2 Çargıımba ak§amı 20. 
tebllğ ef.mt§tlr. 80 dD. ht\Tuevl reisi Hllkmll Arkök ta. 

:ratı:ndıin ''Güııtin ikUsad1 ltiJerl., 'hıLk.· 
Mec!1sın bagQnkü topiant.ı.emdıı. a.e-- l:Lıda. bir kO?lfcra.ns verllecckUr. 

kert taybiııt ve yem kanununun ~ 2 - Rorl!cransı tak\ben gast.ent. 
\"C S9 uncu maddelerlnc bir fıknı. llA. kotunıuz titafıncbn "zehirli kucnk,, 
veslnc daJr ım.nunun 1klı:u.'i ıoadüe3ı."li.> plylSi tewil edilettlrt!r. 
det't§firlım~a ait ktı.."IUJ1 l.J.Yfu&s: • a -; DaT'cıtlye~erfn aımmam ltUl t. 
t.m birine! mOtakeresi yapılmuıtt?. drtTe m•l'1ı•rhılft1"T\ııl'CA mllrMı>l\t. <'ı'tll.. 

fccli~ Jl:\2~ ctll\ü toı>!~t.: nr ı 1 , .. 

Bir dükkanda bulunan 
§ekerler 

l<"lyat mllrakabo bUrosu ıncninrlar1, 
dlln. pker lhUkArr mevzuu eUatınd.l 
çalJ§nıI§lardır. Bu arnda·Co.ıatada Nt'
ca.tıbey caddcslndo kahveci Dlmltro' 
nun dUltkAnında f çuvaı toz, 12 san. 
dık kesme ı;eker bulmuştardır. 

Bu §ekerler, beynnnarno ile bfüllr'.l. • 
mcdlğl lçin suçlu. adliyeye vcrflnıl§t.ir. 

EŞREF'den seçmeler: .... 
50rlıı.t meıı'ederken ıllıf~ctJ ı.,·. 

mcm ld lulıcü~n.ı 
Ne cüretıe keseri~ teky~lcrrl 

neu cdlh kı rlı " 
Ölfiler ne:ır ile i •af c:rl n : 

Jc n· ) f.~ ..... 
füyü ef:. .D1i refil;: i., r.:• :· · 

tık ılJıı 111• il 
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............. · 'I @: rc;ı · ruı fl fei) ıUı ~·le) fi;? ınJ ~ ın: oo ~ l'' ~ 
eş kıtadaki dört 1 jlJ ~ U1I u lJlJ L!1JW l.2J ~ - ·ii\KiR TALEB 

apheden manzara! Pa·tates çok bol! Havagazı . .:;::~.:"'!:.,~~-.:::~~:~ 
ı.ı.q lataa dort cephe llzcıinde • Evlere ve mqe3se::;dere tc gıttJkoe L.-uwetloncn bir JıMlnn 
·r.ı -:ın ınulıariplerln \'n7h.::tl U· M .. k b komısyonu na•k rUl\1'Sl \' fü ıb. ı l · . ~Ura a e '" , ~ beHi saatlercle verileck iQino ~~u:: çaı~~ı:~.<;;noıı:;;·1;: 
Şırk ceııhe inde Almanya he. k t t• Şehrimizin ııavagau durumunu tcs. 

1 güıterL:ttoıı !:eidnilikleri, pır a!jkı-
l kı~m tutun:ı~c: ... t.naa y~rle~- ko1ma an vazgeç 1 b!t etmek Qzere dUn nıı. bıı.vngnzı mı <iidindlldcrl içdı, ~unl.!nn &a• 

\ cle"ild"r. o., et - Alın:ıa ,ırkctlerfn n mUmc.r;sillerlnl l~buı odo.. I )'lmlannd::n p __ ; habc.11llı.z) •,tuı. 
1 urnultlu1u ~~~ide 11:lı:ıyete Fiyat murakabe komisyonu. dUn, Taeırıer, '·erdikleri fza.hatta bu sene rek kendileriyle gVrllşmll~tnr. l'aln-z biliyonu, ki f•lan 6Clllt 
nı~ tir. ~lınıı.ii t..frll.::.tl:ı. mlh· mmtnkn ticaret mUdilrU NecmctUn patatealn bol oldu!wıu, iaUhsal.n tkl le, ~yle bir cemiyet., ~u Imd:u- fa-
~ k~!"'Cllcri hfı"i çc~liyorlar. :r.ı ... te'n•n reia!lğt altında td}>lnnnıı~tır. mi llm bu!du~u. r>a:tatea filaUnnnn Toplantıda, §elµ'e G'U verme ilinde ltir çocai;"O gtyd'.npi~ bcsl:!llıl , 
arı .. t l'Quhnr bclcri ta' :ıdı. c;. Topl:ıntıda blrikmlf bir çok mw sam yıaptlmamaaı lblmaeldlltDL YL Azamı tnsıırnıtıı riayet dilmesi, gum l llil~. atlt alin~, ha: tnfara b ktır. 

1.~kta ;ı "on t.eca\ilıti gün isler gör~Ulm~ bu aracııı. patates ~r ld naklın imkAnı verilmem tc:ı.b muayyen sa.o.U~rdc lte:ıUmesl knra.r · uıı tır. 
ı.:~~ gclf • ·or. Bo ru llt.Z!yet mııvzuu ele almm~tır. I~om yona bir cttlttftl «Syleml11erdtr. Patateee oJm • lnıJtınlmıştrr. t taabalda böyle bir l;aç tiOOlt, 
~ripl':l°jn bırp gııyeforini ekle çok patate.J tacirleri CAltnlmL'.J, pa· dilik urk konulma fikrinden vaı. ge. Şimdilik dUrUDU'en tll83lTUf §ekllne bl .. başardığı hıfrırh i,lerJe kendi. 

. ·UI açln klfi cle[,ildir. Oele· tates etrıtfmdıı kendilerinden izahat o.· çtlmt.ııtlr. g!Sre gaz sabah ve öğleyin '\'Cr!locek ni tanrtb. 
lb~Unlere ş:ımll olacnk yeni ımm~. ve 6l"lcde'.J sonra dıı tataııyoıila.r4a b1. SOQ lld yıitlaoberl de, daha ba.5-

ıricr lanndrr. Bu tedbirler rlkUrUerek ~vlerc ve tijğer muuseac· la '"• 4la.ba önemli bir sahada §11· 

C\'\clıl mllttefilıler or:ısmıl:ı Fakı' ...... aı·ıe T• l lBKG il tere verUmtycooktlr. •rla hlr yardnnm Yer ~er pıırJa-
rıı fnat hlrlilıterl L"tınnak. ı<;onni , dıi;;rııı ı;örüyorru:. 
ıı: Hazırlanacak pıogrıım bir iki gllnc 

1 l"f1 e:Ien millctlcrfn harp şC\ • k Aziz anncmlzin ölUmiylo uğradığı kadar halka U!\n edilecek vo derhal ..Bazı bUyilk yıır::dılışh yurf<kıtr 
l\t~nnüc lf.rmdır. ç Q C U j Q f l IJ Q mız yUrck ncuıını pnşl~maya ıtoşnn tatbik mcvklinc konacalttır. Sol:al ııı. liır, bUtUn ömlirl:rlnin lı~cını. 
l.iU~ı':der 8.l'tl$Mda daha ılu bU rtıkl •-ı.z nat dl k d b!.rcr "tc ls" le lln'.vcrs!:cye b. r!l • ı .. b' il&• • S er_. • a anmız. ar a n~ıa. rın aydınl:ıtı!nuuıt için l>ullantlıın ha '-:l , __ 1 ö ı; ' 

l' ır~, yapmak son ayların Se~.rer dagı ... • ·ıl"'cak veya nmu:, doatıarımtr, A§lnalanmız o kıı. ı:ı· ı...... • rne.,:ı ımrancnl~ olda. J --L • ~.. A.... ~ ... ,agazı ~mbal.'\rırun adedi de ıızaltılı:ı. UJ>-· ,_ ::...1d ııu1..... d ·q .... uıartp taraf için yegPc l k dar çoğa.ldı ki bunların bava 0 kadar ~urs,, uır Cdu..,.. 1, w.ı.umctln t' 

ı.., < ltı oldu. p:ıra veri ece sert iken cenaze töreninde bulunacia.. <:aktır. b11 hayırlı lı:ıoc bUtçcelnde :.er. nyır· 
::ilt.eı-e - So\yct Rll.'I a. - An!tarrıdr.n vcrlluı nıa!Onl:tta &öre. rma ve ycr.erfmlzo kadar zah;:ıet e· 

0 füğl du,'tll<la. 'Yurtlnrm sosısı art .. 
~rfka h birJi;,ini Çin ittifakı '\C §eker ftyatlımnın artmı:.sı 1-.nr ısmda dib (:CleiılerlDe ayrı nyn ziy~t iade ÇG-OD" e s·rgeme tı. Omln.rdn bumdınla.n gençler, 

nıecbı i hizr.ı t 1 'dı çdm r,cldi. 
Uer nimetin, t:r ~ülfet J.m1:5ll:ğı oJ
ru sı tab:ifu. Ba ,ilıı tııI H yolun 
ılı ):>. un tr._ lorln, yarın, ken· 
,u \m :-cUcr:·n : ... n bu toprnğa ~
•net p:ıyı oyınnrılnrmı i t m k hi!J 
d~ 1 :ı1 '5lZ O ~JlUl'1.. 

l":.k:ı+- fa:Jr t:ılcbcl e yıu-dmı 

da\-:ı: ; bl ·ılc i J 11<'. h:ıllnde kal 
rn tır. 

İlk mektep yııvnılan, kenıJi 
~mtlerin:J .. iruru!1lll b.-ıy:rlı lmian 

loplnhıt,ıa.~ !l., ,, yıırcim !foniyor. 
"17.ıfnym mı, ~u!dan esirgeme. 
kur.ımbrmm d:ı b :nılcla onlara 
el u ttı• m bi i~oru . 

u,.ı~ı blı ı~~r Ir, m, olruma ç,._ 
ğınıJ ' J .... rc l nyU fayfüılı ya:rdmı
lıırda lmltınn~ orl!lr, Fal.ot orta 
t:ıh!!il d"'IU• nMıın, pek bnk:m"~ 
• "r hnlde•llrJ ... r. R lhr" .1 nsıl bu 
• o;tn cın r b ln .: 'Mıltınfüı.n ı;c 
'erl ... r, En t e ı füc i d· ~ :

1 
dönllnl 

V1>rJrrj bu Yll"Ir.rdndrr. 
Unurrz, Jd :çtmlz " onhn da dü

lncr::olt tın~ ır a'ıl'Jl ymtd!l.Şlar 
;t."kncnk, lrnrıımlar, bunJnm ds el 
nznt:ıea' l!!.l'dır. 

0:eı maahedC!I takip etti. tal;lr aile çocuk\ mnn bu &;"lG dan ctıMk gGyle dursun çcltUklerl telgırat. .., bin be.es yüze 'tka11ldı. l' ardım Ye· 
le tc.ıptanıı• Cenubi Amen!ta mahrum kaımamaı:ın sıtıı ı11~t ıt bır ıara. youan:ın mektupıara kaJ'§Jlık ver. eDI' mDDUD . ı.rmo kab:ı.mıca, arZc:ı..~mdıın bir aa HArKJ SUHA GEZGiN 

'tc>rl alnı ~ldlde dcmo~tr.:s·- dllşlıilcey1e hUlt!ın1ct bö· ı~ b!ı tınuıf meye bile bu acıklı hal!mtz tmkln Ter. Eminönü kaza kongre· !'===========-=======-========::===== 
IC'!ı:ne i birliğine davet edll· ..,.., ... - mevzuun3 :; mil"on ıırn wı- 1 

" "'ll!rrcr ~- ...... J mJyor. sinde neler görüşüldü? 
Iihver ~'letlerl de Mm umnn- ı.s ey'cmek luırıırmı ı·cnı;lgtl.. Bu Telı\fleı mUm1<11n olmayan knyıbt 
dtı, D?rlinde AlmAOyA ıtalya le paranın be§ ya :ruı im.dar ço .ıgu ol:ın mu:a k9J?ı bizden eslrgeıımlyen bum
o .., fakir alletcre ~kcıı t.evzll veya bu o.· cak döst!uk .,e §dkat gısater.flnden ce. 
, 

11 
<Jc,·letlerl llrtı'illlClll askeri Uelent nakdi yardım yapılımı'lr ı,urc- aareı a!art!.k hepsine bir açıktan ta. 

~J~·e!te is birliğini de.-lnle~tı1 r- tiyle kull~n·ımam b:lhls nıcv:ru11dur. VtkkUr ve minnett4rlık 1JUnmaya mu 

ı-:mlnöuü kaza.sı Çocuk Esirgeme 
lrurumunun seneli': kongrc .. ı ıln eV\ el 
ki ak§am Dlvı:ı.nyolundakl Çocuk• lfü. 
ll\phaneslnae yapı'.dığtnı yt.zm!tıtık. 

[~~) 
Çm Yeni bir nmahe-Je imT.a :ı- ı•·mcl tomıl\ltln •~ tblk\ nıt rrtHI r. " ,... Mıtdc t"lcıı edıyoruz: ve bizim ırınnrı. 

dahıı kuvvctlıdlr. llu tn 1.rct~ t U ;Ult r:tk ıstemckll@:nlzc ve ona her za • 
toeu'.du taklr nUcl<:re p:ıra yardımı mıın öz oğul gıb! bakan bekim doat· 
Sıhhat ,.c ltllmai Muavenet 'ekQ• • ıarmuzm yalnn alAkaaına n.ğmen o. 
uyıc l<ı%ıJay cemtyctl tatafmd n mUş llUn daha çOlr ~tamadığımız ömrtınu 
tereken tesl'ltt' edllO(l(lk l:lr ~111 d.:Jre. kcadUertyle t!ftffln anaıar fçln dileyo· 

er 7.d fttifıık ~unıres'uıio tıo
tl·ro nmahcdelcrln ml,<ote:o!> 
no:ttası ,ıınlır, Bir mUttcffü 
r cilln ere. ister demokr:ı.slJere 
~!lnp o!snn imznladıi;l maaile· 
n ruha tadar: alDde yapılacaktır. ruz. 

ıc bir müttefik harp 50ouna 
aı IUlfnlcUın aynimıyanıl;tır, 
nfcrit !i'll'h yapmayıı.ca~. V~
:ınl!nrcrtt sulh yaprr.ak, hat'fı 

1~flki :ıJ::yhlnc hary amıa'k hi
cı1nl tayln ed~ o:an mua-
lertn mettn!ert de~iJ, JıiitJtse.. 

lr. Falcat muıılıecl::ter h!l.dl&e· 

----o---
Tnlebelerüı kontrolü 
Talebenin okula devam i l elrafm<la 

okal tdarileriniıı daha mkı surette 
koııtrold& buluıunalan Maarlf vekD. • 
ıeu tara!mdan al4.ka.4ıırlara blldiril • 
mı,tır. Okula bir gün bUe devam et. 
nıeycn talebenin durumunun velilerine 
blldlrilmeat ltararla§bnlmı~t.rr. n aynı seyir içinde, aynı J111lll· 

. , hbl olarak tnıd,ııf ett1&1 far. 
··erek imza edflen, ''e elcserfya tnr.ıflıı.ra, muhariplere hıırp C(lcn· 
a e<lıtdil"cl zrun:mm psll<o!oj; ı. tere ıu oe\idea tclldnler ~ 
a:ıt:tan 'bir \'e!lllc:ıdrr. Bumln· b----•·•·-" 

1 tJU ça ~u.&aawı.uJr. 

@ znz:ı cd1?en iki taraf ve81k4- ı - Harp ma~ fakat a. 
'll1Unfcrtt malh lhttmaDerinl nılacaktır. 

llthn !caJdtrm:ı~ ıı çah~aktadır. n - Amert:mnın hşrbe girme
:n k ki ortada rnUnferlt "Ulh i!iinln ;vapacağı te&lrf J.ıpon7aı110 

hn.klin!nr mew:~ttcr. mr.ıvcr lo:hine mUdahaletil sıtrra İll• 
~ t:ır:ını sulh yapabU~ce~' de,·- dlrmbllr. 
•er unl~rdır: m - lbrbl. kaı:ınmak için bll· 

llJlonya ile Çin, ln,;tiltere ile Al· JUk ml~~c.ıta f~ bJrUğl ka.rarialJ 
~Ya son zamanlarm mnıı~edcle· \'er"lmi5tir. 
tu fld de' lc:Jn tclc t:ırnflı su'h Bu noJctalar u~un zaman yapı· 

fl:ttalal'! hnlcFın:nı muahedclcrin hn telk'nlcrfn mahlyctJn:O c!cği§· 
~landıtı ,..-tlar l~nde orladıın tığine delt1lct eden blr gok u .. 

1 
1raı. elflu b~unakt:ıdır. • 

'~,onya Çlnte, 1nglltere Alman- Bonlarm en ehemmiyet lisi, har-
n e. Sttlh yapaınryııc:ıktır. bin uzaya<".ağl hpkmdaJd telkin• 
.;u tıe d::mcktir! dlr. 

unun mu.nası arıktrr ı .. te beş ıatada dört cephede 

1 1
1llbhn uzun bl; z:ı.~uı ı~tn u- ~ıırP:şap muhıır!pler:n polltfü man. 
4 ıyoruı df'mcktir. Nlh'\t zafe. z.<ıra'll., 

t'tle etmek lcln nr:ık <le\ letle-
J<ıbtıt,1in'ill Jo:ırtlıır lc;lncle dü~ün
erı eı; :ıs blol: halinde harbi de· 

SADRI ERTEM 

Amn Uoıı RıMılm Us .... 
Vtıkıt, Haber, En Son Dakllca aııe. 

slnln btlytlk a.ıuıelertnl kaybctınekle 

uğradtklan bDyllk teeastıro t~Urak 
ederek teaell\ tıkralan yazan Akgam, 
Cllmhurtyet. lkdam, Son Posta, Son 
Telgrat, Tan, Tasviri J!:tklr, Vatnn 
1"enl S:ıbnh. Jamr.nak, Jurnal Doryan 
ve Apoycv Matını ıırkn.<b§ltınmııa tc 
&ckkUr ederiz. 

v.am :Haber .. &oa Dakllm 

Bir malekdatımızı 
kaybettik 

Kılınata 2t 14Dedeuber1 Jııtlfu' eden 
(Söz) gazet.em sahlb ve baş muharriri 

Mehmet Remzi Oku Cerrahpa§\ laaa· 1 
talıa.Deelılh VE •st etmlfUr. Cenueet 
J&rmkf cumıırtest g11nQ Ce?Tabpap 
butahanes!nden kaldlnlaralc Valide 
camlinde öğle namazını mQtcaktb f'.-. 
dl::nekapıdak( fehlUtte debıedllecektır 

Kendiclno rahmet diler. Alleetne ta· 
slyetıertmisl btldlrlnz, 

Altın fiyab 
OOn bir RC§Sdi~ albnm.m fiyab 82 

Ura S~ kuruı, 24 ayar kttlçc a!Unır. 

bir STBm fiyatı ısc 463 kuru§tu. 

Cttlrnıe?ttir, Hnı bt yılpanlar 

~Q kutleleridir. Uinıı.'!naleyh M"ıLYONLARDAN KAÇIR_ iLAN KIZ 
1 "Z ~'·lctlerln muahedeler lın-
~ll1a.lan. birbJrlerlne lmznh idi Heyecanlı Zabıta R:1manı 

r '""'rtn<'!eri l\iifl değildir. •• 
. 1! rp )npl!!ll:ırın bu Iııırbin 11e\·· 6 lngilizceclen çevıren: H. MUNIR 
.. ıı tnahnr ı etmeleri de gereı,. d dun t' t Odn)'1 yen den tetkike b•u•t .. .-t~. 
t
•
1 
C"nuıı iç n balk1 len iden kU\'· Ve sonra odaYJ, a nn a c • ·• -:. G\,U,iU 

c 1 bir surette telkine tabi tut- i:ikc b:l.!Jladun. lıfune ya.ray~cak hiç blr iz bu-
"1ı~ır Miranın buradan Ryrılırken hlr lamıyordum. Kafnına klm inmi~c. 
~erıeİcrdeuberl bU)tik tetkln ha- §eY b:rak.mMJ ihtimarııden korlta.. &dama.kıllı yüklenmişti, Yalnız bir 
~ ı tencrnıs fiden memk!cet!erde rak arc.ney crdum. • §eyi farke<liyordum. Bc:ru her kim 
·utıa~nnda ırt bu mal,sııdıi güre Bunu da Mi:-a'~'l lrn1unıak e'ldl- rere sermışee, bargı,.. bulundu
~i • tllmmetlerde fııat:yetc b:ı5• §esile değil, s:rf Madam Ve t r- b'Ulll zaman ic; nde, şöminenin kıır-
1'1\• tır ley'i dUştlndUğüm i!:in yap1yor- immdnkj yam mat:aJiJllm çckmece-
llıı fa:ıfiyet btDıa~ mihler cium. , leliııl sUrıı.tle araetrnrnş ve içcrl· 

<'\ et1erl ceıılıesincle daha r.iddct· B:u böylece cdnmn içinde do.n· tind<'ll bir fjeyler götUrmUştü. 
• d !ı h if hl hal ım ti ~ırken ve bir ~ey bulamazken, bir- Öteki kağrtl .r karma.kar. r.ktı. 
1 
r.:nı~ıı, :1rnun;a _ ~,;~trİıar· dcnbire telefon ç::ıldı. . O kAğıtl:ın nra§t:-rdon Bıı.na vn. 
ııııı \amlcdllcn zamanda nlha;>ct Oianm kor'.runç sessizliği lc;;"·ı. rayacak bir !!:Y bulru:ı:ıdım. ~ 
ı~.ı mıı 1 harbin h:ıfhtstncl:ı Sol'· de telefon sesi o kndıı.r kc'"k n öl· Bundnn sonra tekrar otomobile 
1• cıı.ıu u di)e b'r ~'!)1ıı k:ılmıulı- tu' 1:1 bir ıı.n için irkildim. "'ele ol c!l5ndllrn. 

1 ıt u edildiği hııMe bil!\ lı;ırbirt ete devam ediyor ve odaurn 1:....,- Artık, bu hAdiscnin ıçcr'sine a.-
1 eul!lemi, olnıası ndhH•r ı allc• de y'.il•sek akisler ynpıyordu. İh· <iıuı1akıllı gfnri"~tim. ·Sonuna ko.dnr 

nd:ı tereddütleri m11dp ol· timal bu gilrUıtU yUifındeıı, ar- c'la k-:lma.k meclruriyellilde oldu~ 
lı ' r. ••l'andedilip de ~a1>1l:unı- kamdan gelen adamm aysk r.cslc- nnl~Jzyorou. 
rı h::t"hıın~i Şe\ .. e8a en alc~·htt> r"nl :şitem:~tim. · Otı:>"nobnt doğnıcn biz1.ın ~azı· 

~"ıltt..-ak pro .. ;~ıındenm ~ünU1ltl Nihayet onun mcvcudlyetın1 haneye çekti.on. Arkadıuınn Celr ye. 
''~rleı i:Ur tıan e<lUltl taha~kuk hi.ı!s::ttlğlm zaman enlkunu bana tJnde yoktu. Bir k~~ıt yaza.rak 

lti:-i1cmi~~n \uzi et mlh\eı· pro· yknlnşml§ bulunuyordu. Blrdcnbi- k' "'<:lil'ine bırakmak istedim. Çün
nda ını Z!tnflat~ı Diğer tarnf. re geri d6ndUm. Tabancama M- lril' bann, eve döncrk::m l'8Zthanc-

:tıı 11:1 nıUUeflklerln • ı1ropaıı:arıda rıJmu;tım. ye ufnunak fı.detiydl ... Görüp oku· 
·' • k is d" yacağm1 ümit ed'yordum. 
t 

·<'tine hi met ettt.. ~ n ·a.sın:ı yapı~a.k le ıru. k di . 
ı · Fakat en sıne bu kü~dı yu 

l nrı Lir seb~p de, mih\Cr mo· Fakat bu esnada tepemden a a· ı 
rna.~ hazır anırken, masasmm tl· 

~. ut) f<>na t_ lrler '-a h. • 'rya ağır b"r şey indi ve br·n kll· 
l • \hın harbe wnne i. \meri- canlıklnr içinde kaldım. ıerime bir takan fotoğraflar gfü. 
'1• h rb v.I m~i 1 br Ja- düm. Bu fotoğrattar, eski. b~ı yer 

ı l leridden katlanmış Ve ni•beten sol-
1 

1 
.. t i c t'hemmh etini kar· l """.ın- gun -ylerdi. Hepsi de bira•..ı..e • ı>ıhı 1 , hiila l\merllcan'll Kendimi top nwsu.u zaman, l'S· .,..... ~·n 

'\rbc "'r' ı' . T>• ""'!:ıund:?. S:ıltun'un öIU .. 90 ya.tı- 'tJemcyen d5rt kUçUk kızm T srninl 
1-l '!"' n n chemmırcti hru 4 ... "'"'>I clo nıld g&ıteriyordu. lkisi sanım, ild~t 
\ 

.. ı o!unmn!rtadır. • }ordu. YavaR ynva.§ g um. 
rn "'k Ynn tanıft.-ı (!'ÖroUğilın içki dola· el!lrnerdi. Bu kn: resimlerinden bir 

L e. • anm sonsuz k&yn:ıldan, ~ 1 ....ı- w...ıı- t t rd Fak t 
" \ et her "'.'i"e ra~en bü]iilc bma "11rUyerek kapağını nçbru. - tan=u•i gU'ZilUJJ u uyo u. a 

Çeı· i~de buldugurn ,.,~i i esin· e~ll bir :ma.İıa veremedim. •. 
"tmlt.r çe ftlnbetlcr lJa. "! ,. ~dum rclc. ~niliuan Bir- mUH~t sonra bıı restr1::rlEI 

• Kongreyı, ;:Jmt.nönli kaza reial Dr 
ihsan sıı.ml Garan açmr,, koncre reis 
Hğbıo pro'es8r doktor Kadri Ra§lt 
getirilml.3tır. Bundan sonra olrunnn 
idare heyet: raporunda, geçen s nenin 
raaııyeti a.nıııtıJarak bir '°cuk •ntl1p. 
hanesi, bir çocuk blçkihanoai. haftada 
Uç gtıncı maMus oıı:ruık dzerc bir- {;O, 

cuk hamamı, bir çocuk YU\'ası ve nf. 
tıayet Ça?'§!kapıdakl Mc~on'u Muıı. 

tala pll§:ı medrcaeslnd bir çoc:ılc 

dl.ap:ınıert vtlcuds s-etir!ldl~ bildin!. 
ml§t\r. Daha eonrn dileklere geç\lmı~. 
fü, Dilekler aras;nda ı;ncuk )"U\t\llnm 
geceli s11nc!Uzm çalışma:!ı, btr gece 
dertıhtınesl ihd:ım, doğum c\1 ,.e o11t 
d:ımlası mu~a5eselc:1n!n kunı!maeı 

tem ıınılen vardır. M.ütealtlbGn §Uba.t 
•yında yapııacak villyet kon0~sl ıı:tn 
Or. Salım AJntıer Çatrvkan ne Dr 
Ihsan Sami scçflmışlcrdSr. 

2500 LiRAVA MAL OLAN 
iÇKı ALEIV i 

Kurum, 27 klfıunueani salı akıamı 
P'rıı.nsız r.yatrosunda blr mllaamere 
'lerecekUr. Konıred• verilecek sene. 
tık bOtçe tıüd!k edildikten eonra yel 
idare heyeti şu run:Ue seçilml Ur. 

1hlaD samı, Cemal Erel. Yuaut AJ. 
ça, AUye YUceyavın:, HllimU l{ara. 

basan. 

j zmitt feci bir tren 
kazası 

ızmıt 2S (Hususi) - Bugtln §C:hrl. 

mtzde fec1 bir tren lc:ız:ısı oldu. tzmt 
tin tanmrn·ıı ınUteahh!Uerhıden Ra. 
sim Ur.cu ıstnsyon1n Toros ekspresine 
binerken vagonların altlnn dUşmU§. 
tckerlck'l"r Ozer!Dden geçerek mOte· 
abhldl parça p:ıl'ça doğramı§tır. , 

bil' kat; satrr yn?.nrnk, ben.imle he· 
m•n gö. u-mesini rica ett m. Çiln
kUV hima);e c-t.M"k vı.zif esini U.ıc
~iıe ald ğnnız ailen n ~ok e~
medcn r;ırt!t1,~'Ul~ kadar h kel en. 
mest ihtimali vardı. 

Tc;crer otomobile bin'p 'l'oni'nin 
evL'1e do~ yoll:uıd:..'!I. ':oldn mU 
tc:m=.diyen Toni ile. Mira nm vaz • 
ycU~rtni. konuşmalarmı. hele ay. 
rılırk~ To!ı1'11in eöyl~iği menıılJ 
&Meri dUnU,Uyordum. O konuş
nınlıı.rm, mulnkkal: ki S:ıltun'on Ö· 
lUmlle b'r ttl~kagı vardı ... TonJ ile 
mutln!tıı görllıuncklJ m 1 ı-m SC· 
UyorJu, . 

T ni'yi Çelto11 mah 'le indckı 
~indt> buldum. Üze-inde slyn.h bir 
ropdöşambr ve boynunda kmrrıı 
bir k!1$'t0ll~ kapıya geldi. 

Ben i~erf glrcr~en, milmkUn ol 
C:u~u kedar netı .. H ''e "Jcayıllm: gö. 
r(lmne~e rall!ilYO'?'dU: 

- Hayrola; dcd1
• Bu antte bc

nl ,.~!:lılma.k zo.hmcfne knt~anmıı;. 
mn? Bir hııber mi getirdin? 

Ben da.md'.Ul dU er gibi: 

K AZIM ndmda biri~. cvvcUti 
gilil Çorludan İst.nnbuls 

geliyor. Her halde bir i~ için olaı
w. Çünkil üzerinde i' i bin beli· 
yUz • lira gibi oidu!;:ça dolğun bir 
Pa.rtı va.r . ., Çoğu ~,ralılnr gibi, 
S r!tecide kont:.klıyoı. Bu arada 
bir deli,uınh ile t.-uıış yor. Ahbap .. 
hğı ilerletip, Galata.do. bir mey
hanede biraz .. cğlcnmeğc .. cidi· 
yorT r. 

Ne i_tiAlcı'ini bilm~oruz yn .. 
İlk r.khmıza. gelen "~ı.. dır ... 
'O halde gelsin rakı, gits ıı rakı ..•• 
Kafalar e.pCycc dumanle.Qdıktan 
sonra herkes evine anılıyor ... 
Fakat Çorlulu zat llir de bakl)'t'ı 
ki, cebinde olan .2500 Ura uç 
mUj ! ... Hem de n&11l? ••• Gtszlen 
anca.k geceleyin garcn uğunıue 
ya.raıs:11nnı ça.pa.rmna uğramr,, 
gibi kanat çırparak, meçhullere 
do'1ro havalanıp gitmLı;... Hırsız. 
arı:.nıyor. 

1o!ıi dilşnaıu "Yeellay" mec-

Li1~ maçları tehir edildi 
bt;ııwul inti>(JI ajaalıi'lnJwı: 
Mulıalo..eu bava dolayt:ııy.e 2~.1.9f.2 

tarlhlndekt Uk ma-;l:ın tehir edlltnlftir. 

·----u----
Geri bırnlc!an balo 

Ta.katm Btlcdiyc ı;nzutosundıı. bu ak. 
p.m vcr.JmcSi evvelce kararı ~mi§ o. 
lan <:.'ocuk c:ı.r&cm kunımu b:ılosu •• 
ıecck tıafta tı.y .. ı gün brrakt 

b&aoiJul A li. (' 4 nnCrı HUhUk ·lall
kem~in&lua: 

DU/21& 
Po t:ı, Tel.,raf ve Tclct M'Jel!rt 

y U ıarafmdan 1tıt:111bu1 o. llJtnp ka 
pıd,_ Ytnl band 10 No c:t:ı mu.kim 
ken hnlen yeri be l otmry n mmımıu 
ıııdo bmıuı Ha.k u ve .Mehmet ~· vk1 
alc)h c OU/21~ No. •u davıı cıos· :ı.. 

nur. 
- On b!rlncl c!!.<:ldede bir cinn. 

yet oldu, dedixn. Mis Mira evdııt ı.----!:-----\..-____ _ 
buluııdu~u sıralarda, ,S'.ıltun öldU· := cumar!es Pn,.nr 
rUldü ... Un bavadisi.?ı s"z alrutadıu l4 ı . an.12 
C'Jeee~i zn.nnediyordum da... > :..::: 

Bu sözlerimle ona ~hun l:ıi~ <a: 
e) eo; Iemiş olup olmadıgımı kt • 1--

ı ı<au. 

t .ıır.: 6 ı l\I ıhar.: 7 
[iı!•U?J: '?S I\aı :mı W 

liremiyordum. Çilnkü o kadn Eo
b'U'.,.Jmnlı öavranıvordıı ki .. YU
zUn,ıe clıe'.'.nmivetli bir heyecan 
e~eri görın"":iim. Gerçi r."Mer'n· 
den tuhaf bir parıltı geçti. FR.kııt 

\ ııkıtter \ D83tJ ı;ıA'lnı ' tı t n 

derhal ker.-lini topl mıştı, - \ 

Bu smıda kencU kendime 5{lphe
l erur.cğe ba.şladmı. Acabrı., Saltu
nun ·evinde b~11J kefamıı vurarak 
W.yıltan bu muydu? . 

Ullneşln 

doğuşu 

Ö~lt• 
ll<lndl 

Al•vam 
'l'nt..ı 

tınıoaı •. ., . " 

7.18 2.04 

l!.ıs 7.U 12.!6 
1'.S9 9.46 l~.00 

17.15 ız.oo 17.16 
ı{J.50 ı.as ıs.ı;ı 

.u.:n. 1ş.2s .,.s1 

ıo. 

7.14 

9.46 

ınuo.sı, f n cemfyct içkıde Q(.: 

gibi zaratlşr yaptı:ınr g~ermı-k 
llzere, gnz:telerden JnllnBflip fılt 
ralar alarak nrktı ııahifclcr"nc: 
b :ır.. !ate bir fık.ro ki, bi-
rlncı rcpıc.rınm b a."mle yeti 
ne b:ı....~ mfinasip olur. 

1 kiye cll§ılln.nıü, yahut on 
dııu va.zgcgmek için en gen e g.-:ı.p. 
ta ırropagnnda yaınn&kl·ğımız 11,.ı 
zım ge!cn ca.man, bu znma.ndU",, 
Çünkü bu p:ıhnlılLt devrinde. 
kend1'1 cnırb olduğu gibi, baıt" 
kıı türli.ı znnı.ir..ro da yol açan. 
hayat ve cemiyet dii~t bq1r 
en e3der budur ••• Şu \'eya b~ mnd
denln pahalılandrğmı gl>rdUğümlU 
halde ne yapıp yapıp almckta.tı 
gnl kalaıruyonu:. Ac-noo rakı da 
~hnl ' ~a.. --istihllWdnden tah~ 
s:ın vu ge~ .. bllcceğimfa b r DCY 
olmtl.!ma rağmen- yine lçnelttc 
de\ıım edecek miyiz? 

HIKA1E1 MUNIR 

Ercnköy civarını aoyan 
dört genç yakalandı 

Nihat, Davut ve Sami 8dında 18·20 
y ı nndıı dört delikanlı, bir hıraus 
getesl kurarak, baylı mUddet Eren.köy 
VQ eh ıırma ~aka al.kt!rmiflcrdir. 

Çald.ıklıı.n maııan ısata.rn.k sinema, 
tıyaı.ro ve o rJarda hovardalık yapa. 
rak yiyen hırım: çocuklar, bır.sclıta 

C\'Vel4. evıcrtn o.çık kapılarmdan gire 
r k :pard U \e aya. tknbı tslmakla 
ba§.1am11Jar v n:h11yet geceleri ov 
l!Oymağn ırl rulg erdir. Çete bu suret. 
IC! d rt cvd n h!ıhlu cl~e!er para. 
lıı.r \ alr ır Urtı y ar çıı.lmt§, bir 
~tlÜl\'Cd n Sp rton mr.rkalı bir radro 

r l rdır. .ihsyct eıkı bir tazyik 
tı:.n eo ra d!ln Uctı de yt\kn.yı ele ver 
n ı ı rdlr 

HıtSttls.rm §yalan sattıktnn §abı.s 
ı.ır bu unarn t mall:ır gcrt almmıt 

bip! rtnc \' r ım § \ bunlar hak 
ın ı d t kib ta 
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46 
- Sen mesut bir kadının mev

udiyetine inanıyor musun? 
- İşte l}U anda belki ben .. Ve 

-aadetimin sebebini bilmiyorum. 
Arkadaşmm şu anda binız: çılgn 

b'.ru hafif olmasını mazur göı. 
- Temenni edelim ki senin bu 

çılgmlığm benim akıllılığımdnn da
ha ağır, daha ciddi olsun.. Pek. 
Mösyö Saviyer senl seviyor mu? 

Monlk hayret üade eden bir ha
reket yaptı. Gözleri s:ınki Savi
Ycr'e ulaşma:zdan evvel dünyayı 
devretmek istiyonnu5 gibi odanın 
dört blr k5şeslni dolaştı: · 

- O mu? dedi.. Vallahi oııwı 
dü!)ilnceleti hakkında hiç bir ~ey 
bilmi~·onım ve bunun da benim için 
hl~ r.hemmlyet:i yok.. Hem benim 
aşkımda mevzuu bahsolan muhak
kak Lük S:ı.viyCJi, eski ve aziz dos. 
tum Saviycr dcğ'ldir .. Onun ismı
ni &Oyledim, çünkil en son gördü
ğüm erkek odur .. Faknt nasıl söy-
1.iycvim, hislerimi sana nasıl anla
tayun.. Bu sa.hah kendimı öyle 
hissetti mki sevmek, sevilmek lh
tiyacmdayım, fakat k mi sevdiği· 
mi ~ bilnıiyonnn .. 
. - Evet dilnyayı aşk ve ihtinıs
ıa ahenklendircn kndınm dliştUğü 
hatalardan biri de budur. Aşk: da
ima çift zanneder: halbuki tek ta
taflı olouğunu bilmez ve çift nj 
ararken ekserlya, hııttli dnfma fe
likete düşer ve tek taraflı kB..inat 
6evgisını dt" kaybeder. Evvelce ben 
de böyle senin gfüf dfüıl1nürdüm. 

- On altı ya..~da iken mi? 
- Hayır, daha evvel .. BeF ya-

pdanberi. Bulullar arasmda do
laşan ku~larm uçuşunu seyreder
ken ah bu çocukluk hayalleri. b;ı 
eıocukluk dilşUnceleri .. 

Ve madam Sullvan üzerinde al
tın kanat i~lemeleri buluno.n Ki
mons'unun geniş kollannı vurdu: 

- Bir bu kanatlı çocukluk h:ı.
}'Bllerimizi bugün de buluyoruz. fa
kat işte böyle kinıons'larm, yani 
yatak Jayafetlerim'zin Uze:-!nde .. 
Hem de altın işlemeli knnatla.r ha
linde .. 

Dedi. Fakat arkadıışni-n, müte
e.esir olduğunu görUnce derhal se-
6inin tonunu değiştirerek devam 
etti: 

- B11o"lin ne kadar hassnsiye
tin üzerinde Monl, dedi.. Benim 
kfü;ük Monim.. Ben senJ bl5yle gam 
h görmek lsteır.'yorum .. Belki ka
bahat bıraz da bende çünkü sanıı 
söylenmiyecek saçmalıklar söylU -
yonun Şu dilnyadn muho.kkak ki 
birbirine benz"yen iki kadın hrıya
tı yokt ır Fakat biz nz evvel kim
den bahsediyorduk? Zannedemem 
MôsyB Saviyer'den değil mi? 

- Evet Lük Sav1vcr'den bah· 
sedlyorduk ama bu erkek bana 
daha ziyade tnnunadığmı veyahut 
daha doğrusu iyi tanımadığını bir 
rrl:eği dlişündUrüvor .. 

- 1yi tanımadığın! Yani pek 
az tanıdığın bir erkeği .. 

- Evet pek ı:ı.z.. Beni dinle 1-
ren: Bir gece fevkalade ca::Ibcli, 
hft.Jdın ve fovkal::.d bir erkek gör
dUm.. Nazarlamu üzcrimd" his
settiğim ilk daldkad'lll ftibarcn 
bu n::ı.ze.rln.rm km--vetli tesirinden 
kendimi kurtaramadun. 

- ?t.ıvallı çocuğum. 
- Bu muhakkak ki aşk değil.. 

Fakat çok knvvetH bir tcsfr.. Fa· 
kat bir erkek .. c~cr sen de onu 
görsen .. cs?.scn görecC'l:sin ya! .. 

tren hayretle bfildU: ' 
- Faknt şu Eenin fo\1talade 

a.rkeğini henUz görmil.~ değilim de-

ğil mi? 
- Hayır .. Henüz görmedin, fa

kat göreceksin. Siiphesfa o da heı· 
kes gibi ı:;a 11 • takdim olunmak is
ti~·or. Llik ~avi\'er'in çok iyi bir 
.rkadns•. 

-.- S:ılıiden ıni? 
- Evet.. Llik dün kendisini "ka-

bul edıı1 ctmiyeceğini bana sordu. 
- Peki canım.. Şu senin mut. 

hiş, hakim cı keğini bir getir il:: 
görelim .. 

- Sana getirmek mi? Biliyor
sun kJ ben yarm prensle beraber 
Ccnevreyc gideceğiz .. Şatonun bah 
resini hazırlaması için mimara JU
zuml u izahati verdim .. Bu .tsviçre 
eeyahntimizdc Lük de bize refa
kat edecek. 

- Şu halde davetinizde o mütr 
his erkcğinizle tıınış1rrr.5 oluruz. 

- Davette mi? O zamann lm
dar belki de gitmiş olur. Öyle bck
lcUlecek erkeklerden· değil.. Ve 
bütün bu söylediklerimden sonra 
onu tannnnk tC\:cssijsünden kenıii
ni mahrum cdell'ezsin .. 

- Şn lm.lric yalnız ba.<:ma gcl
:sin .• Fakat sen de mi, bu mtlthiş 
erkeğinin Lcıminl bile bana •öyle • 
miş denlsln .. 

- Oh ismi meşhurdur •. Büyük 
ndamlnrdan biridir o .. 

Ve ismini ibadet ediyormuş gibi 
hürmetle söyledi: 

- Frank Jerald .. 
lren kinıoııosunun kollarmda.id 

kuş kanatlarma bakıyordu. Bu 
isim orıun hatırasında en ufak bil' 
Feyi blle krptrd:ıtnuyordu. 

Monik devam etti: 
- Bu Frank Jornld bir aydan

beri Pariste bulunuyor. Madam Su. 
livan nasıl Fmnsrz ise, o da bir 
Frruısrzdır ve o da Madam Su
liva.n gibi imnini Amerikndnn al
mıştır. Ben .. ; ona daha e'l--vcl Anıe
r 'k:?.ch ııuı 1amt!',..s-ndır •. 

- Hayır. Amerika.da böyle bir 
adama ~iç rastlamadun. 

vn 
DAVi',"T •• 

- Yeni bir ı;ey vn.r mı? Mösyil 
Harmand? 

- Hş.yır Mösyö .. İşler olduğu 
!,'l"bi devam ediyor. 

Sa.hah çnlışnı:ısı sona eriyordu. 
Frank Jerald 'I>atiste bulunduğu 
bir aydanberi her gün sabahleyin 
Skrib caddesindeki mtl~sesine 
gfdJ~ror, mesaisine devam ediyor
du. Kfıtib' fösy5 Harmand'm da
iresi mutat Uzere patronun işgal· 
ettiği dafre idi. Frank Jerald p ek 
ender olara.k Pnrlste bu krıdar uzun 
zaman kaldığı için umumi;reue bu 
büyfik yazıhane MUbl .Mös~·ö Har
tl'and tnrafmdan işgal olunurdu. 

O gUn de liel' b'ri mutat yerle
rini almışlar ö~leye kn.dar ~q
m·ııJardı. Yani Mösyö Hırmand 
dosyalan hazıı-lamış ve Frank Jc. 
rald da geniş kolluğuna : ·aı;':ı.nmış 
olarak bu dos•·ıılan gör.dem geçir
miş. inıza etmişti. 

Mötıyö Harmand aklına birden
bire bir ~ey gelmiş gibi: 

- Ah M6syö, dedi. az dalın u
nutuyordum 

Ve bu sözleri söyledikten son
r-.ı. yazı mgsasmm üzerinden bit• 
kart vizlt bUyUkJtiğllndc zarif bir 
znrf aldı. 

- Size şu ltilçlik zarf var, Mös
yö dedi.. Bir müddet ElV\"el Rf~'e 
bnnkmışlor, fa.ta• bin bumda bu
lunaeağmızr tahmin ettikleri iç'n 
bu ~abah buraya göndeımiıı.Jer. 

(Devamı ı•cır 

Sl. Komutanlığı Sahn aıma Kom syonu ıtanıarı 

Sarayburnu tıneta.haneslnin kaJöıiier tamırlnln pazarlıkla ihalesi 28.ı 
rM2 çarşamba g{lnU sant 11 de ynpııacaktır. Ke§if bedeli 1619 lira 10 ku. 
nı§tur. Kat'ı tcminııtı 242 lira "6 lturuştur. I\:cı;li evrakı ,.c §art.ııamest ber 
gQn komisyonda görlilcbllir. lsteklllerin belli gUn ve ronttc Fındıklıda Sıı 
•mahna komisyonuna gelmeleri. ''Mi •. 

:I' 

Umum tutannın .eş!! 3..ıll7 llm 59 lmnış olan 13 kalem ~aiye maız • 
ınem 30.1.942 t"umn gl\nU saat J0 .. "30 d:l. pazarlıkta ı;atm nımacaktır. Ş3rı.. 
aamesi her gün l>omlsyoncb {;ôrüıeblllr. '' l t temınau 539 lira 6f kuru::ı 
tur. lsteklllerin belli {;Un ve s:ıott Fındıklıda Satınalmıı komisyonuna gel. 
mc:m. •'556 .. 

"""*"' 
Yapılan pu.;arlığma tstekllsl çıkm:ı.yan 11 ton patııt<:s 26.1.942 pazar 

le.!f gtlDQ aaat 11 de pazarlılı' ı taı alınacaktır. Şartnamesi t:cr gün ko· 
rniayonda görüıctrJir. Alıilını:nmcn t~dcll 17700 lira olup knt'i teminatı 2GSü 
liradır. !steklllcrln belli gün ve saatte Pınclıklıd:ı. Eat•nnlmn komlııyonunn 
gclmeleı1. ''63G., 

... -ır. 
Aşağıd:ı. cıns \i nılkdar ve muh~rrm n 'ledcltu ı yazıtı iru~o m:ı.ddcler 

Zi"-l-9t2 salı gü.nll hıznlannda yıııılı ntl!'rd" pnzarlıkla cntın aımn.. 

ektır. Şartruımeıerı h r ~n • m· yon :.fa gö:-Ulcbllir. lsteklllerfn b<.!lli ı;-Urı 

wı saatle Fıthlıkhd::ı "3tl.'1 ulırı :.ı ı o \'" P ın ·eımelori. 

l 'in"'I l\llkd:ıı ı '' •:. Ud. l\atl J. 

·ı.avuk 

SUt 
Patatoe 

ıooc. \ '·· J\. l. K. 
1470 2~(} ;rı 

lhll lıJ r.&lll!M.ll 

8aat lbJ.Uuı 
10.30 
11 
11,21) 

t60iı 

) Bugünku ra<1yo 
1,ao men11ekct saat ayan. 7,83 hı:ı. 

fif program Pl. 7,S ajnnıı babcrlert h 
--S.415 Sonfonik program PJ. 18.30 
saat ayan 13,33 karı§ık türküler 13,f:I 
H,00 kan~ık program Pi. lf.50 Saz 
eserleri '"e prkılar. 115,30 mllzfk. ıs, 
00 program ve memleket saat ayan 
18,03 karışık ı;;arkılar 1~.40 radyo d&DB 
orkestrası 19,00 konuşma (büyük ıı. · 
cı.amıar} 19,15 mOzik 19.SO saat ayan 
a.jans 19 45 kon~ma (ia.§0 sa.atı) 19, 
55 l<~nsıı sazı 20.ıs Radyo gazetesi 
20,45 raaıı sazı progra.ını:ıun lkincı kıa 
mı 21,00 ziraat takvimi 21,10 dinleyici 
tat.eklen 21,45 gllzel Ttlrkçemiz 22,00 
müzik 22,30 saat ayarı, ajans 22,45 
mUzlk 22,~23.00 ıw.panl§. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizn1 
Nevralji, Kırıkhk ve Botun Ağrıları Derhal Keser 

lcabmda Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları lararla lıteyiniz. 

Şubeye davet 
E minönll l 'er11 M. Ş. B§k. dan: 

Dz. Maklnc Yzb. Mc.bmet Ali Oğ. 

Mustafa 303 (l~:?. 
P. Teğm. Mustafa oğ. A. Arif S26 

(443D4). 

~~;. ~~=~~ .. ı Herk~!rı kt':~~~7!:1m~~d~~d~ 
Top. 'reğm. :Mustafa oğ. Salim 827 

(44683). 

Yalvaç Asliye Hukuk mu.ımllğw· Istanbul Belediyesinclen : .. 
Nakllye Teğm. Celfıl o;;. Fcy.uıtUn 

324 (0934). 
Tıb. Tcğnı. Ahmet RUşlU oğ. Asım 

(450201. 
Tıb. TC6JU. Mustafa oğ. Ferruh 

(415059). 
Bu subaylarm hüviyet c111:daı!Iariyle 

birlikte acele §Ubeye mUracaatıan llln 

ulunur. 

vem neşr yat 
~-..-

11DO~VNCELEFt,. Paııkal 

Mntematl.k öğretmeni Fethi Yücel 
tanıfmdan bUyUk mütefekkir "PaL 
kal,, m '"Dü§1lnceler,,f terellmc ve ne 
~lr cdılmJıtır. Okurlanmızm birer ta
ne edinerek okume.lannı lıararcUe tav 
siye ederiz. 

Uaküdaı- Cümhuriyet 
Müddeiumumi1iğinden 

DC2/l27 
Tayin edilen Oyattnn faı:ıaya gaz 

aatmak suretiyle Milli korunma kanu 
nwta muhallf harekette bulunduğu ld. 
diaslyle maznun 'OsltUdarm yukan Du 
dutlu köyü muhtarı Bakkal Reşid oglu 
312 doğumlu Mehmet GUnd0%Un ÜskU 
dar ·Asliye ecza mahkemesince icra kı· 
iman dunı,muı sonunda yirmi be§ u. 
ra a#Ir ce7:jl parasi~e. m~ClmJ.xe~e 
,... yedi g11D mUddeU• dtlkkAnmm ka 

patıı~ kamr. ~ ve; bu ~ 
rar katııeıı-ml§tlr. 

den: 
Sayı: 211 
Davacı Wııar ardı koyUnden 4'\rap 

oğlu Nuh Nacı kansı ve Ethem Yal
,,.aç kızı Fat.ma MUnirenin kocası bu 
köyden Arap Oğulıarından Ccl9..J Oğlu 
Nuh Naci Yengln ol aleyhine açdıgı 

bo§anma davasında: Haysiyetsiz na 
yat snrdUğUnti ~·o tmttzaçsızlık yaptı 
ğmı tlert sürerek bo§anma lddlasmda 
bulunmuş ve küçUkler llzerindek1 veli 
Yot hakkının da aez•ını ı.stemtş oldu. 
ğundan mOddeaalcyho ı;ISnderilen arzu 
hal mıreu gösterilen adresde olmadığı 

ı uhaUy.l" bllA tebliğ tada kılmmı§ 
ve zabıta marifeUyle ynpunıan ta.h 
kikatta ik&metgAhmm belli olmadığı 

da blldirllmtıı olıruumıda.n muhakeme 
23.2.942 pazartesi günU .zevatı s::ı.a 9za 

blttayin Hukuk mu.hakeme usulleri ka 
nunwı 141 inci maddesi sereğtne g6re 
tebllğatın Vakit l)BZCtesly1c Uln edt. 
teN>k ynpılmamnn karar verilmi§ \'C 

verilen dava arzubalJ mıreUyle tanzim 
olunan davetiye wrakamım bir par
çası mahkeme divanb&nemndekı ya 
yım yerine asılmlf oldugwıdao tarfhl 
llB.rıdnn b'iııUbar on gUn ıc;iiıde cevap 
vermek "·e muhakeme gUnünck! t>Ulun 
mıüt ve bulunmadığı takdirde muhake. 
menin gıyaben bakılacağı tebliğ yen. 
ne geçmek Uzere ilft.n olunur. 

(38593) 

SAHfBl . ASIM U~ 
Basncıu?ı ver VA n Mathaıun

Umumf ~v;m ,dAN! f!lderı 
R, ı; 1, 4 ,, ,,,,., c::Pj,,.,, vi ı 

( . lıtanbul Belediyesi ilanlan ] 
lstunbuL intıhabi mebusan 

teftiş hegetınden: 
General Hakkı Şina.sl Erclden açılan lstanbul mebusluğu ıçhı 25.1.912 

tarihine mUaadiI Pazar gUnU Unlverslte kontenuıa aaıoounda uıtilıap ya
pı\aeaktır. Saat tıım dokuzda rey aımmaga ba~lanacagından mUntehibıea. 
nilerin aşağıdaki tcrUp aırasma göre muayyen saatlerde ellerinde bulunan 
mUntehitr.sani clizdanlariyıe uıonu te§rif ederek reylerini kullan.malan n· 
ca olunur. 

S:ıat Dakika :;ant D:ıklkıı 
EıulnönU, Fatih 9 illl. 10 80 
Beyoğlu, Be~lkta§ 10 80 .. 11 ao 
K. Köy, Eyüp. 'üskUdar 11 :ıo .. 12 
Adalar, Bakırköy, Sanyer, 
Beykoz 12 13 

o(782) 

D.rle« DemiryoUarı Ye limanları itle~ 
. . Umum idarcıi ili.nlan ,. 

Mu!ıammen bedeli (34.::!) Ura. oln:ı muhtelif cins palanga, kriko ve ve. 
renlcr l0.2.1942) Pazartcsl gılııli t.'3.&t tH.80) oo dört otuzda Haydarpa.,<:a 
da Gar binam ~ahllindekl Komisyon taratmdan tcabhildpnn tra cderneyaı 
mUleeiıh:Uı nam ve ~bına pazarlıkla satın aımaca.J<tır. 

:Bu ~e Ci~k lsteycnlertn <1>23) lira (20) kurufluk kat'i teminat v~ 
kanunun tayla ctUğt \'"eaalklc birlikte pazllrhk günQ saatine kıl.dar komts.. 
yona müracaattan lAzımdır. 

Hu işe att 13:ırtnnmelcı ltonnsyondnn p:ırnsız oınrak d3b'1Ulmaktadır. 
(619) 

~ t5- t$ 

Muhammen bedeli ":;7.600., llro olan mutıteıif çinko levha 10.8.1942 
sair &ilnU saat ltl.30 dıı kapab zarf usuıu ile Azıkarada idare bina&Jnda top 
laııan Merkez O uncu komisyonca ı;ııtın almacaktır. 

Bu l§C gtrmel< lstcycn'erln "l.130., liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn aa::ıt 14,30 a kaijar adı 
geçen ı'omlsyon Reisliğine vcrm<:lerl ııızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankar.ıda Malzeme Dalr"sindon Haydar. 
paşada TcscllUm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 

Şchrimi2'Je yine çok mikdarda yağan karın doğurıı.ea,tı 2IO!'hı~ 
mek tızere btilUn alAkadarlann yine bcledlyc Ue beraber dllkkAıı, 
ev sahibi ve mUsteclrlertnin de kendi mağaza ve cvıertnııı öıırerlDe 
kaldınm kısmını temızıemelt &uretiJc belediye zabıtam taı1ma 
l"~asen mUkellcf kıldığı umwn1 mesaiye lııUrA.kleri ehemmiyetle rtca ;., 

Aksı takdirde kaymakam "'C belediye §Ube mlldtlrJOklerlnce ~ 
klbat yapuacağ_ı f]ft.n olunur. (fi.. 

Devlet Den iz Yolları işletme 
Müdürlüğü İlanları 

Umum 

160 "dahlJ,, tondan yukan bUOmum vapur ve motörlertn yap~ 
seferlerin Devlet Dcıılzyolla.n işletme umum mOdtırlüğüncc tayini bJ. 
dakl kararname tatbik mevklizıo konuımuştur. D\nıız ııaklfyat k~ 
bu 1.§lere aid muamcıtı.tı tanzım ve ihzar etmek üzere Deııtzyollan _,. 
mildUrlUğU emrinde Tophanedeki binada çalışmağa ba§l.ımıştır Bund)al 

rn bu işlere ald mQracaatlarm umum mUdllrlUğtlmUzo yapılmam nııı 
nur. ( 

ı--;::nbul Levazım Amirliğinden verilen ukeri L kıtaah ilanları 
Pazarlıkla 19 ton sade yağı sataı almacaktır. Evsaf ve bl18US1 

koıntsyondıı ı;örillOr, Tallplenne beşer tonluk partiler halinde dahi 
yapılacakbr. Beher kilosunun muhammen bedeli 175 kunı§tur. l~ 
1.042 PazarteGl g{lnU S3&t 11 de yapılacaktır. Tn.llplerln kat1 temin& 
Harbiyede Yedek subay okultırlJlıı. komls ona mUracaaUan. cı 

ı,r. ~ :r 
15.1.942 gtlliü ih41esJ yapiltUı 100,000 adet çuval tamlrine teklif 

fiat pahalı g6rüldU#Qnden aynı miktar çuval tamlrt tekrar pazarııp 
muotur. Huauif ~rtıa:n komfayond:l gönilUr. MU:e&hhld ÇU\-a.llan sır 

Ordu anbannda tamir ettirecektir. lSteklller münakasada.n evvel ÇP\ 

enbarda görebilirler. Beher çuval tamlrinln muh&ııQmen IJ0de1l ıo ku~ 
llıa!est 26.1.942 Pa.zarteS! günü snat W de yapıl3oaktıT Tallplerın ~ 
yede Yedek subay okulunda komisyona mtlracaatl&n. (1~ 

:s. • cı 

19.1.942 do mUnakasast ilA.n olunan oıı bin llraJık burdıı incire 
çıkmadığmdan tekrar pazarlığa konmu;,tur. HUBUS1 prtlan komlısyoİıd' 
rtııebWr. Beher klloswıun muhammen bedeli 15 kul'U§tur lha!eSI 21 J. 
salı gUnO saat u de yapıla.cakur. Tnliplerin 1500 ıı.m:ık ltat't te~ 
Harbiyede Yedek subay okulunda komısyona mllracaatıan. (186Z-~ 

,::. "" . 
Pazarlıkla 100 ton mercimek satın aıınacaktır. Evsaf ve huaus! ~ 

komisyonda görtllcblllr. Beher ktıôaunun muhammen bedeli 25 ~ 
lha.ıesı 25.1.94:? çarşamba gUnU &aat 16 dıı yaprıacııktır. Tallplc.ı1D taı1 
mtnaUarllc Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona mllracaatlat' 

(1860-708' 
;r. ~ $ 

Aşağıd:ı yazılı me\·adın p:ızarhkln ckslltmelcri hizalarmda yazıU 
ve saatıerdc Topkapı Ma.ltepeslnde nııkerl satmaıma komisyonunda 1' 
lacnktır. raııplcrtn tcminatlarlle belli vakitte korn.isyom gelmeleri. 

Ml'ktan 
Cfnsi. Ton İhale g1ln \'O saati 
K4lçl boynuz 75 27 /1/042 10 
Sade yağı. 20 2121 ,. ıo 

2 ton tıa.lt.a. 2 lon beyaz peynir. 2 ton kırmızı blbor. 10 ton kuru a:J 
10 ton kuru soğan. 25 ton patates. Bohct" partisi ~ tondan 73 ton kUf 
ml... 80/ 1/042 10 {184S-:.d1 
• 

l,o\ '* "' 
Muteahhld nam ve hesabına belıertne tahmin edilen fi:ıU 29 kuru~ ~ 

485.763 adet portatlf çadır direği ve belıorln.e tahmin edilen fiaU 16 tcO'j 
oını:ı 4 O.SOO adet portaUf çadır kazığl açıl< ckslltmeye konmuştur. 1JJ'] 
9.2.942 Pazartesi günil saat 11 de Ankaradn M. M. v. Satmaıma konıl".' 
ııundn yapılacaktır. İlk tonılnatı 12,130 liradır. Evsaf ve oartnamesı J 
l•unı,tı. komisyondan alınır. Taliplerin belli vnklttc kom~ geI.ıneJeti-

(1872-7'11 

• • * 
Aşağıda yazılı me,·adm pazarlıkla eksiıtmelcri hlzalarmda yazıtı /: 

ve saatlerde Topkapı Maltcpcslndc ~kcri satmşJma koıntrıyoııunda ya9" 
cakUr. Taliplerin belli vakitlerde komısyoruı gclmelerı. 

cı:n .. i. 

Keçi boy.nunı. 
Burçak. 
Kuru fasuıy, . 

Meşe llömUrU 

Miktarı 

Kilo 

150.000) 
50.000) 
90.000) 
S.000) 

tbale gün \ 'C muti 

4/2/042 10 

3;2/9f2 10 

Şehir Tiyatrosunun 1 

~:111''1 . ~~;.~~:.: 1 

•hını~!,."" ~·~~~r~·.~""'' ı 

., t;. ı!r 

A§ağıda. ~'llZ!lı tne\'adı~ pazarlıkla ekııiltnıelerı hi:z.'\ıarmda yazılı ctm. saat \'e mahallerdeki aıskeri .. ~ 
!ilına komlayonlıınnda yapılacaktır. Taliplerin l>elll vnkltll'rdc alt olduğu komlsyonlard:ı bulunmaları. 

cocux·ovuNu 
· işçi kız 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bullthl matine 11 cJc 

S filim birden 
1 -1.ıottJ Dardı fflndMaodıu ta.rk~ 

t - Mııto Hazine pt"ŞIJıde 

~ - Kor.ılıtırtıı tutil\a»u 

;\Uktıırı 

Vİl18o. Kllo 

Kum darı . 15.000 
Toz §eker, 10,000 
Odun. 200.000 
Sıi;'lr, keçi, l<0yun eli. 10.000 
Düğerı sam n. ;-.00.000 
f\uru ot. r.00.000 
Zeytin ·ngı. u;o 
Goz yıı./tl · ·150 
Iç yag1. JOOO 
1\:ts. 83p 1p y1rl1.1r bRjlığJ, M : ... --tr,tt;&-

1·utarı 

ı.ıru 

Mlilt 

92 Kr. l 
2E ) 

\20 } 
'63 .. 

J ·em inı• t ı 
Uru i hale ı,'1lıı, &ıut 'c w:ıballi. 

lSS 27/1/9f2 14 B:ıl .. ırkoy, 
21 ,. .. 15 Çorlu. 
28 .. .. l4 Ycşllköy. 

2S •• .. 10 Ye§llköy • 
:.!4:{ <, ro .. 1f Esldşchir. 

;.:o ,. .. 15 'F.sl>lfeblr. 

:s .. .. l(l Çanu. 
82,r- - 29 n l(i IzroJt ttıta!}'OIJ otılL 
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